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Resumo 

As discussões acerca da formação de relevos tecnogênicos têm incitado diversas pesquisas no 

âmbito da Geografia e da Geologia. Neste aspecto, o relevo alterado pela ação direta e indireta da 

sociedade é nomeado de diferentes maneiras conforme o país e os referenciais utilizados. Em 

consonância com esta perspectiva, concorda-se que o ser humano é um agente modificador dos 

aspectos do relevo, onde as alterações causadas na superfície terrestre modificam tanto a forma 

como o material componente desta. Assim, no decorrer do estudo das formas tecnogênicas, podem 

ser constatadas as formações de depósitos tecnogênicos, especialmente onde o processo 

predominante é o de agradação, como em áreas de planícies aluviais e baixas vertentes, próximas 

aos corpos d’água. No presente trabalho são demonstradas algumas formações de relevos e 

depósitos tecnogênicos na cidade de Presidente Prudente (São Paulo, Brasil) sendo estes indicativos 

da ação transformadora da sociedade nos aspectos naturais da paisagem. Esta ação está relacionada 

diretamente às características desta mesma sociedade, tendo como exemplo as características 

culturais e os aparatos técnicos disponíveis. Portanto, há a constituição de paisagens nas quais são 

considerados e estudados tanto os elementos e processos naturais, quanto os aspectos sociais 

presentes. Com o objetivo de verificar a existência e de iniciar a compreensão destas formações 

tecnogênicas (relevo e depósito), foram utilizados diferentes procedimentos metodológicos, como 

trabalhos de campo para o reconhecimento da paisagem atual e o uso de fotografias aéreas de 

diferentes períodos (1962 e 1995), além de imagens mais atuais (Google Earth), através das quais 

foi possível identificar as modificações nos aspectos do relevo, além de verificar os possíveis locais 

de formações de depósitos tecnogênicos, ou seja, áreas que sofreram processos agradacionais. Desta 

forma, com a possibilidade de acesso a diferentes materiais de períodos distintos é possível avançar 

na identificação de áreas alteradas ao longo do processo histórico de uso e ocupação da terra, bem 

como aferir diversos aspectos (culturais, técnicos, econômicos, etc) da sociedade responsável pelas 

modificações observadas. 

Palavras-Chave: Relevo tecnogênico; Paisagem; Fotografias Aéreas; Presidente Prudente (SP-

Brasil). 

 

Introdução 

 A fundação da cidade de Presidente Prudente, localizada no Oeste do Estado de São Paulo, 

Brasil (Figura 1) ocorreu em 1917, sendo o município posteriormente fundado em 1921, através da 

Lei n
o
 1.798 de 28 de novembro de 1921. Em 1920 houve a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro 

Sorocabana, que acompanha o principal divisor de águas na região (compartimento dos topos das 

colinas). A expansão da malha ferroviária no sentido Oeste do Estado de São Paulo auxiliou na 

dinamização econômica da região, especialmente com aberturas de fazendas e posterior escoamento 

da produção agrícola.  



 
Figura 1: Localização do município de Presidente Prudente e Perímetro urbano. Adaptado de Silva, 2012. 

 

 A utilização da terra para fins agrícolas, com manejos que podem ser considerados pouco 

adequados à preservação ambiental, ocasionou impactos que hoje são observados largamente no 

Oeste Paulista. Entre os fatores responsáveis pela expansão de lavouras, principalmente lavouras de 

café, foram, segundo Brannstrom (1998) apud Oliveira e Brannstrom (2004): o crescimento do 

consumo e importação do café para a Europa e América do Norte; o aumento dos capitais dos 

fazendeiros da época, que financiaram a expansão das ferrovias para o interior do Estado; e as 

imigrações para o trabalho nas lavouras, dentre as quais de europeus e asiáticos. Além da cultura 

cafeeira, posteriormente outras se instalaram no entorno do município de Presidente Prudente, como 

o algodão, amendoim e mais recentemente a cana de açúcar. Destaque também para a pecuária, que 

substituiu alguns cultivos e áreas de matas nativas por pastagens do tipo gramíneas. 

 Concomitante ao avanço da agricultura, houve diversas ações predatórias que culminaram 

em problemas como: esgotamento dos solos (perda de nutrientes e intensificação de processos 

erosivos), assoreamento de cursos d’água, ocasionando na paisagem a formação dos primeiros 

depósitos tecnogênicos. Conforme Monbeig (1984), 
Aqui, como na maior parte das regiões tropicais, o cultivo do solo ocasionou 

rapidamente o seu esgotamento. A marcha para oeste, considerada nas suas 

relações com os solos, não aparece como uma conquista valiosa, mas como uma 
devastação sem freio. O Trópico paulista não escapa à regra, pois os solos frágeis 

são um capital rapidamente dissipado pelos pioneiros. Estes estão mais apressados 

em fazer fortuna do que desejosos de se fixarem e menos satisfeitos com a posse de 

uma terra sua, do que fascinados pelos vastos campos verdes (MONBEIG, 1984, 
p.75).  

  

 As principais intervenções no ambiente que levaram aos problemas mencionados 

anteriormente foram os desmatamentos e queimadas. Monbeig (1984) explica que, para além da 

liberação de terra para o cultivo agrícola, o desmatamento possuía como justificativa o enchimento 

de poços com água. De acordo com pesquisas realizadas pelo autor junto com plantadores, posterior 

à retirada da mata, os riachos e poços passavam a ter maior volume. 
A explicação desse fenômeno é clássica, uma vez que se sabe ser a floresta a 

grande consumidora de água. Os derrubadores da mata, por seu lado, encontram no 
fato uma justificativa para sua obra devastadora, pois pensam eles que, arrasando a 

mata, trouxeram água onde esta faltava (MONBEIG, 1984, p.90).  

 

 Entretanto, conforme comenta o mesmo autor, esta ação aumentou a lixiviação e, com isso, 

a perda de elementos férteis do solo. Além disso, com a retirada da vegetação, os processos erosivos 

intensificam-se provocando perda de solos e posterior assoreamento dos rios. Desta forma, o 



volume de água nos cursos d’água, que num primeiro momento teve um acréscimo significativo, 

passa a diminuir drasticamente, fato observado nos arredores de Presidente Prudente. 

 Um aspecto importante relacionado à ocupação no interior Paulista foi a garantia do direito 

de posse das terras. Entre as ações executadas está a própria questão da grilagem, mencionada por 

Sorbazo Niño (2004). Também, outra ação no sentido da garantia da posse de terras foi a fundação 

de patrimônios que, segundo Monbeig (1984), foi uma saída para a atração de pioneiros. Mesmo 

com diversos patrimônios fundados, Presidente Prudente permaneceu na primazia comercial. 
A Alta Sorocabana conheceu, pois, certa concorrência entre patrimônios, 
concorrência capaz de retardar a proeminência de um sobre os demais. No entanto, 

tinha sido Presidente Prudente aberta por um dos mais importantes vendedores de 

terras. Ao passo que outros patrimônios não dispunham senão de uma delgada 

faixa de terras cultivadas, à beira da estrada de ferro, para recrutar sua clientela, foi 
Presidente Prudente o centro comercial de uma zona lateral mais extensa. Não 

lançou esta cidade o movimento pioneiro para oeste, mas no rumo norte, em 

direção ao rio do Peixe, ou para o sul, no rumo do Paranapanema. Foi lateralmente 
que ela pôde exercer a função de boca de sertão

1
 (MONBEIG, 1984, p.351). 

  

 Entre outros fatores que fizeram Presidente Prudente ter destaque regional foram, segundo 

Leite (1972), a instalação de armazéns do Instituto Brasileiro do Café (próximo a linha ferroviária), 

permanência de dezenove serrarias na época de intensa extração madeireira, instalação de 

frigoríficos com a expansão da pecuária na região (década de 1950 e 1960), instalação de indústria 

de alambiques para a extração de óleo de mentol, exportado para os Estados Unidos durante a II 

Guerra Mundial, sendo Presidente Prudente e o então Distrito de Álvares Machado, o principal 

produtor brasileiro na época, entre outros fatores. 

 Com relação à expansão da ocupação urbana na cidade de Presidente Prudente, pode-se 

destacar a associação desta com as características geomorfológicas. Sua ocupação inicial ocorreu 

primeiramente sobre os compartimentos dos topos das colinas do principal divisor de águas da 

cidade, que separa as Bacias Hidrográficas do Rio Santo Anastácio e do Rio do Peixe. 

Posteriormente, com a expansão do núcleo urbano, passou-se a ocupar de maneira mais intensa os 

compartimentos das vertentes e fundos de vale principalmente no Setor Oeste, visto que as colinas 

neste setor apresentam-se com topos amplos e suavemente ondulados. 

 De maneira geral, pode-se dividir a cidade entre os setores Leste e Oeste, delimitado pelo 

principal divisor de águas, onde foi instalada a linha férrea. Além das características 

geomorfológicas, merecem destaque os aspectos sociais, especialmente relacionados à exclusão 

social. Geomorfologicamente, em geral, destaca-se que o Setor Leste apresenta topos mais curtos e 

declividades mais acentuadas do que o Setor Oeste. Assim, o relevo local, segundo Nunes, Freire e 

Perez (2006), é caracterizado pela presença de colinas médias e baixas, com altitudes de 300 a 600 

metros e declividades variando entre 10 e 20%. No Setor Leste há o predomínio de colinas pouco 

extensas com topos curtos e ondulados, com declividades entre 5% e 20% e no Setor Oeste, de 

colinas amplas, com topos suavemente ondulados, com declividades variando entre 0% e 10%. 

Quanto a questões relacionadas à exclusão social, de acordo com o Mapa de Inclusão/Exclusão 

Social que encerra o Atlas Inclusão/Exclusão Social (SPOSITO et al., 2003),  observa-se maior 

concentração de setores de exclusão social no Setor Leste da cidade.  

 Frente a estas características, tem-se, também, que a maioria das áreas escolhidas para a 

deposição de resíduos sólidos domésticos foram os fundos de vale e feições erosivas nos Setores 

Leste e Norte (MAZZINI, 1997), áreas próximas às residenciais onde habitam parcelas da 

população com menor poder aquisitivo. Estas deposições são consideradas como deposições 

tecnogênicas. 

 Existem diferentes tipos de deposições tecnogênicas, que são definidas principalmente a 

partir dos materiais componentes e dos processos que lhe dão origem. No entanto, o que todas têm 

                                                             
1 De acordo com Monbeig (1984), a expressão “boca de sertão” refere-se às cidades que “se situam na orla das zonas 

em que se começa a penetrar o povoamento” (p. 348). Já as cidades chamadas de “ponta de trilhos” são as que 

contemplam os terminais provisórios das linhas férreas.  



em comum é a ação da sociedade, ou de determinados segmentos desta, na sua formação, seja por 

intermédio de ações diretas ou indiretas. Esta última está relacionada principalmente às alterações 

nas dinâmicas naturais, como a intensificação do fluxo superficial e carreamento intensificado de 

materiais no sentido dos fundos de vale.  

 Nos exemplos trabalhados serão demonstradas, através do uso de fotografias aéreas de 1962, 

1995, e imagens do Google Earth de 2014, diversas alterações ocorridas em três áreas residenciais 

de Presidente Prudente: Jardim Humberto Salvador e Conjunto Habitacional Augusto de Paula, 

Jardim Itapura II e parte do Setor Leste de Presidente Prudente e Vila Nova Prudente. 

 

Depósitos e relevos tecnogênicos: diferentes nomenclaturas 

 A formação de depósitos tecnogênicos e relevos tecnogênicos está intrinsecamente 

relacionada, visto que a existência de áreas de deposição tecnogênica pode alterar as características 

geomorfológicas do local, bem como modificações nos aspectos geomorfológicos são capazes de 

deflagrar processos geradores de deposições, especialmente em pontos mais baixos no relevo. 

Apesar da opção pela utilização da terminologia “tecnogênico”, há diferentes formas de se nomear e 

estudar estas formações cujo agente principal de gênese é a sociedade. 

 Uma das possibilidades de nomenclatura destas áreas, que são alteradas tanto na forma 

quanto no material superficial constituinte, são os “Artificial Grounds” (terrenos artificiais – 

tradução nossa) que, segundo Price et al. (2011) são utilizados pela BGS (British Geological 

Survey), inclusive nos mapeamentos geológicos, especialmente em áreas urbanas. De acordo com a 

descrição dos Artificial Grounds, estes apresentam cinco categorias, conforme descritas na 

sequência e exemplificadas na Figura 2. 

 Made ground: áreas que sofreram acréscimo de materiais devido à ação humana, em 

superfícies naturais pré-existentes; 

 Worked ground: locais que foram escavados pela ação humana; 

 Infilled ground: áreas que sofreram escavação e subsequentemente preenchimento completo 

ou parcial por ação humana; 

 Disturbed ground: áreas onde escavações mal definidas (worked ground) e subsidências 

caudadas por obras e despojos (made ground) são complexamente associadas umas com as outras;  

 Landscaped ground: locais em que a superfície pré-existente foi remodelada, sendo 

impraticável a separação exata dentro das demais categorias (made ground, worked ground, infilled 

ground; disturbed ground) (PRICE et al., 2011, tradução nossa). 

 
Figura 2: Exemplos de “Artificial Ground” (terrenos artificiais) e como eles aparecem nos mapas geológicos 

do BGS. Fonte: Price et al. (2011). Adaptado pelos autores. 

 

 Conforme pode observa-se a classificação, são múltiplos os fatores presentes na formação 

dos Artificial Grounds, em particular fatores de ordem degradacional e agradacional. Contudo, há 

situações em que há sobreposição dos mesmos, dificultado a compreensão e reconstituição das 

etapas de alteração que uma paisagem sofreu até chegar em determinada constituição. Para tanto, 

Rosenbaum et al. (2003) menciona a necessidade do reconhecimento das características físicas, 

sedimentológicas e litológicas dos materiais que compõe as superfícies alteradas, inclusive através 

de cortes e prospecções.   

 Neste contexto de profundas alterações marcadas na paisagem, nos quais os depósitos e 

relevos tecnogênicos apresentam-se como uma das marcas impressas na estrutura superficial desta, 



os seres humanos são considerados como agentes geológicos e geomorfológicos. Nir (1983) 

menciona o homem como agente geomorfológico, capaz de ações denudacionais e intensificação de 

processos erosivos. No entanto, cabe a observação de que, estando o homem organizado em 

sociedades ao longo da história, as diferentes facetas desta, ou seja, aspectos culturais, econômicos 

e outros, estarão relacionados diretamente às formas de intervenção e, consequentemente, às 

formações tecnogênicas. Um fator importante, também relacionado às sociedades ao longo da 

história, é o desenvolvimento e difusão de técnicas para diversas finalidades, seja por questões de 

sobrevivência ou mesmo para a elaboração de produtos visando o consumo dentro da sociedade 

capitalista.  

Hooke (2000), ao mencionar o homem enquanto agente geomórfico, cita diversas técnicas 

empregadas pelas sociedades, desde o Paleolítico utilizando, por exemplo, técnicas de escavações 

para obtenção de determinadas rochas e posterior fabrico de ferramentas rudimentares, até a 

Revolução Industrial, com a intensificação da mineração e uso de escavadeiras móveis. Desde 

então, o desenvolvimento de técnicas tem crescido vertiginosamente.  

 No Brasil, de acordo com Caccia Gouveia (2010), os estudos geográficos que abordam as 

alterações causadas pelo ser humano na superfície terrestre iniciaram-se na década de 1970, 

passando a considerar os aspectos antrópicos na Geomorfologia, a partir da abordagem sistêmica. 

Segundo a autora, o início destes estudos ocorreu como reflexo do próprio contexto histórico, com o 

ganho de visibilidade das questões socioambientais, inclusive no meio acadêmico. Neste sentido, 

tem-se a abordagem da antropogeomorfologia, que, segundo Rodrigues (2005), considera a 

complexidade da abordagem geomorfológica, estabelecida pelo tratamento sistemático, como 

simultâneo de elementos puramente naturais e de interferência antrópica. Para tanto, há a 

necessidade de adequação nas ferramentas classicamente utilizadas pela geomorfologia, as quais 

passam a incorporar as ações antrópicas e o dimensionamento destas nas mudanças do ambiente 

físico (RODRIGUES, 2005). 

 Peloggia e Oliveira (2005) propõem a denominação de Geotecnogênese, como sendo o 

conjunto de ações transformadoras que a ação humana ocasiona sobre o ambiente geológico, 

gerando novas morfologias e morfometrias. Esta envolve “(1) as alterações dos processos da 

dinâmica geológica externa, sejam erosivos ou deposicionais; enfim, do modo de funcionamento ou 

fisiologia das paisagens; que se desdobram em (2) criação de formas de relevo e; (3) formação de 

depósitos geológicos sedimentares.” (PELOGGIA; OLIVEIRA, 2005, p. 2).  

Peloggia (2005), ao trabalhar as formas de relevo tecnogênicas desdobram-nas em formas de 

primeiro tipo, que seriam oriundas de processos degradacionais (retirada de material), e de segundo 

tipo, correspondentes aos processos agradacionais (resultantes de acúmulo de material). Entre os 

exemplos de formas de primeiro tipo, menciona os terrenos que passam por cortes diretos e as 

vertentes ravinadas, sendo estas feições deflagradas por ações antrópicas de intervenção no 

ambiente e consequente alteração nos processos hidrossedimentológicos. No caso das formas de 

segundo tipo o autor menciona as deposições que, da mesma maneira que as formas de primeiro 

tipo, podem surgir por intermédio de ações diretas, como morrotes artificiais e áreas de aterros, e 

ações indiretas, como a deposição em áreas de planície e baixa vertente oriunda de processos 

erosivos intensificados a montante do local de deposição. Assim, as formas agradacionais surgem a 

partir do acúmulo de material que pode ser considerado como depósito tecnogênico, pois a ação que 

lhe deu origem é humana. 

A definição dos depósitos tecnogênicos como oriundos da ação humana surge com Chemekov 

(1983). Na elucidação sobre as características destas formações, o autor aponta para a questão da 

diversidade de meios de formação, variedade de espessura e composição, ou seja, estas formações 

são extremamente complexas. Portanto, para a compreensão das mesmas, há a necessidade de 

conhecimento de múltiplos fatores, desde naturais aos sociais presentes. Além disso, o autor 

menciona a necessidade de repetidos levantamentos sobre as características dessas deposições 

devido ao fato de ocorrerem rápidas mudanças nestas áreas, inclusive relacionadas à sedimentação.  



Assim, conforme Peloggia (1996), cada depósito é um marco estratigráfico que apresenta o 

resultado de alterações fisiográficas e fisiológicas dos elementos constituintes de uma paisagem, 

possuindo ou não materiais manufaturados em meio às suas camadas de deposição.  

No Brasil, os estudos que abordam o ser humano como agente geológico iniciam-se na década 

de 1990, principalmente com Oliveira (1990), Peloggia (1996), e Rohde (1996). Especialmente os 

dois primeiros citados, iniciam os estudos brasileiros considerando os depósitos tecnogênicos. 

 Oliveira (1990) apresenta como área de estudo o Planalto Ocidental Paulista, área que inclui 

o Oeste Paulista e, por conseguinte, o município de Presidente Prudente-SP. Para esta área, 

apresenta um esquema relacionado à formação dos depósitos tecnogênicos, considerando as 

alterações na dinâmica natural a partir dos processos de desmatamento, intensificação dos processos 

erosivos e posterior alteração hidrodinâmica decorrente do aumento das áreas urbanas 

(asfaltamento, inserção de galerias, e outras) (Figura 3). Num primeiro momento, haveria a 

formação de depósitos tecnogênicos correlativos à erosão intensificada pela ação humana e, num 

segundo momento, estes depósitos seriam retrabalhados (erodidos) por meio da intensificação do 

fluxo superficial de água advinda do meio urbano. 

 

 
Figura 3: Fases da hipótese de formação e evolução de depósitos tecnogênicos relacionados ao uso urbano no 

solo no Planalto Ocidental Paulista.  Fonte: Oliveira, 1995
2
.  

 

 Neste mesmo estudo, Oliveira apresenta uma proposta de classificação dos depósitos 

tecnogênicos, que considera os processos genéticos dos mesmos. Esta classificação compreende os 

construídos, como aterros e corpos de rejeito; os induzidos, exemplificados pelos depósitos de 

assoreamento e aluviões modernos, e os modificados, para os casos da presença de depósitos 

naturais alterados tecnogenicamente por efluentes, adubos e outros (OLIVEIRA, 1990). 

Peloggia apresenta outra classificação para os depósitos tecnogênicos, em seu trabalho que 

possui como área de pesquisa a cidade de São Paulo-SP. O autor, baseado em Fanning e Fanning 

(1989), que demonstram os tipos de solos altamente influenciados pelo homem. Nesta classificação, 

o principal fator de diferenciação entre um depósito e outro seria o material componente: materiais 

úrbicos (detritos urbanos, com presença de materiais manufaturados); materiais gárbicos (materiais 

detríticos com resíduos orgânicos); materiais espólicos (materiais terrosos escavados e 

redepositados em outras áreas); materiais dragados (provenientes da dragagem de cursos d’água) 

(PELOGGIA, 1996).  

Fanning e Fanning (1989), apesar de não trabalhar diretamente com a temática dos depósitos 

tecnogênicos, consideram que o ser humano é capaz de alterar as características físicas, químicas e 

biológicas dos solos. Além da classificação baseada nas características dos materiais, que foi 

utilizada por Peloggia (1996), os autores reconhecem a presença das Scalped Land Surfaces, ou 

seja, áreas nas quais ocorreram processos de cortes e retirada de materiais que podem ter associação 

                                                             
2 Disponível em: http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/interacao/inter03a.html. 

Acesso em: 18/03/2014. 

 



com áreas de preenchimento por material espólico. Ainda segundo os autores, há uma preocupação 

maior com as áreas de deposição de material gárbico, especialmente os “lixões”, devido ao fato de 

essas áreas estarem sujeitas à percolação de substâncias contaminantes nos solos, podendo alcançar 

os aquíferos, de haver riscos de explosões devido aos gases produzidos nos processos de 

decomposição, entre outros. Segundo Peloggia (1998)   
Em síntese, as instabilidades relatadas em aterros urbanos permitem a definição de 
algumas características gerais, quais sejam: 1) a alta mobilidade da massa 

escorregada; 2) o mecanismo de instabilização via de regra associado à geração de 

pressões neutras no maciço (lençol d’água empoleirado); 3) a independência da 

ruptura em relação à ocorrência de chuvas; 4) o alto potencial destrutivo dos 
escorregamentos, freqüentemente sob a forma de “corridas” […] 

[...] Depósitos nos quais materiais de lixo (material “gárbico”) são enterrados 

podem dar lugar: a) a subsidências das superfícies dos terrenos; b) a riscos de 
explosões em função da geração de metano e outros gases naturais sob condições 

anaeróbicas; c) à contaminação das águas subterrâneas com substâncias químicas. 

(p.132-133).  

 

 Não se esgotam aqui as possibilidades de classificação e nomenclatura desses depósitos e 

relevos alterados pela ação humana. Devido ao avanço nos estudos de áreas que são bastante 

alteradas, têm surgido novas classificações, perspectivas de estudo e denominações, como a 

Classificação Integrada (PELOGGIA, 1999), Technogenic Ground ou Terreno Tecnogênico 

(PELOGGIA et al., 2014), Technogenic Soil (Charzynski et al, 2013), Anthropogenic Deposits 

(ZALASIEWICZ et. al, 2011) entre outros. Será utilizado neste trabalho a nomenclatura depósitos e 

relevos tecnogênicos, visto que o uso deste termo reflete a importância dada à técnica, sendo esta 

um “conjunto de processos por meio dos quais os homens atuam na produção econômica, e 

qualquer outra que envolve objetos materiais” (OLIVEIRA, 1990, p. 410). 

 

Depósitos e relevos tecnogênicos na área urbana de Presidente Prudente, SP, Brasil 

 

 As três áreas que são aqui apresentadas foram anteriormente estudadas em Silva (2009) e 

Silva (2012), nas quais foram observadas e analisadas as formações de depósitos tecnogênicos. 

Contudo, recentemente, a partir da visualização de fotografias aéreas de 1962, 1995 e imagens de 

satélite de 2013, foi possível a visualização de diversas mudanças nos aspectos constituintes da 

paisagem local. No presente trabalho, a paisagem é abordada a partir do viés natural e social, de 

acordo com Suertegaray (2000), para a qual a paisagem apresenta elementos naturais e tecnificados, 

elementos socioeconômicos e culturais. A autora menciona a existência de elementos naturais, 

transfigurados ou artificializados através dos processos de materialização das condições sociais, que 

ocorrem de forma “diacrônica e sincronicamente” (p.22).  

 Alguns desses elementos podem ser aferidos a partir da análise de imagens de satélite e 

fotografias aéreas. No caso das fotografias aéreas, o relevo é observado utilizando pares 

estereoscópicos de diferentes períodos, mas em escalas cartográficas semelhantes (1:25.000), sendo 

possível a verificação de alterações nos compartimentos do relevo, com inserção de feições 

tecnogênicas. Isto possibilita a inserção de feições tecnogênicas no próprio mapeamento 

geomorfológico (Figura 4). 



 
Figura 4: Formas de relevo tecnogênicas no Distrito Industrial I Antônio Crepaldi, em Presidente Prudente-

SP. Adaptado de Peloggia et al. (2014). 

 

 Nos exemplos trabalhados a seguir, cuja localização consta na Figura 5, mesmo sem o uso 

do par estereoscópio, pode-se observar diferenças marcantes pela comparação de imagens de 

períodos distintos, tanto nos aspectos naturais da paisagem quanto no uso e ocupação da terra.  
 

 
Figura 5: Localização das áreas de estudo e vista das mesmas. Org. dos autores. 

 

 A primeira área de pesquisa abrange os Conjuntos Habitacionais Augusto de Paula e o 

Jardim Humberto Salvador. Segundo Jesus (2005), estes foram criados através do Projeto de 

Loteamentos Urbanos, no ano de 1995, para atender uma população que não havia sido 

contemplada no Programa de Desfavelamento. Entretanto, como os loteamentos foram implantados 

de forma descontínua à malha urbana, a população passou por dificuldades de acesso à área central, 

além de haver relatos a respeito da falta de infraestrutura nos primeiros anos da chegada dos 

moradores ao local, como a inexistência de asfaltamento, creches, postos de saúde e iluminação 

pública (PEDRO, 2008).  

A Figura 6, em particular a fotografia aérea de 1995, apresenta a fase inicial de implantação 

dos loteamentos, com lotes sem a cobertura vegetal primária e ruas não asfaltadas, o que 

possibilitou maior carreamento de sedimentos para as áreas de fundos de vale. 
 



 
Figura 6: Modificação nos aspectos da área dos Conjuntos Habitacionais Augusto de Paula e Jardim 
Humberto Salvador. Comparação entre os anos de 1962, 1995 e 2013. Org. dos autores. 
 

 Os destaques são dados, em vermelho, para a área de fundo de vale, no qual ocorreu o 

reconhecimento e estudo de deposições tecnogênicas. Já em amarelo, a área ocupada pelos 

loteamentos, sendo que em 1962, o tipo de uso observado era rural, com pastagens e cultivos. 

Ressalta-se a presença de diversas feições erosivas onde, posteriormente, ocorreu o loteamento. 

Estas são feições tecnogênicas que, num primeiro momento, eram de origem degradacional, 

podendo ter sido deflagradas ou intensificadas pela retirada da cobertura vegetal e substituição por 

gramíneas e cultivos e, num segundo momento, recobertas com material que pode ser classificado 

como tecnogênico, mesmo que não haja a presença de materiais manufaturados. Neste caso, é 

considerado como material tecnogênico visto que sua origem é atribuída a processos diretos, como 

em terraplanagens, ou indiretos, com carreamento de materiais sedimentares no interior das erosões 

devido à presença de solos expostos a montante dessas feições erosivas.  

 Em relação aos fundos de vale a lógica é a mesma, ou seja, deposições causadas por 

carreamento de sedimentos advindos das áreas a montante, além de deposição de materiais 

manufaturados, especialmente úrbicos e efluentes (águas servidas). Como pode ser notado no 

recorte do Mapa Geomorfológico do Perímetro Urbano de Presidente Prudente (Figura 7), as áreas 

ocupadas pelos loteamentos encontram-se em grande parte no compartimento das vertentes, o que 

possibilita maior energia do fluxo superficial de água comparado às áreas de topos, que tendem a 

ser mais planas. 

 
Figura 7: Recorte do Mapa Geomorfológico do Perímetro Urbano de Presidente Prudente. Área do Conjunto 
Habitacional Augusto de Paula e Conjunto Habitacional Jardim Humberto Salvador. Org. Dos autores. 

 

 A Figura 8 demonstra que a área do fundo de vale, destacada em vermelho na Figura 6, 

constitui-se numa típica planície tecnogênica, termo empregado por Peloggia (1998) para os casos 

de “desfiguração da antiga compartimentação das várzeas” (p.90). Inclusive, a área apresenta feição 

erosiva na qual é possível observar, em seus taludes, as camadas de deposição tecnogênicas.   



 
Figura 8: Fotografias da área da planície tecnogênica no Conjunto Habitacional Augusto de Paula. Org: 
Érika Cristina Nesta Silva. 

 

 No Jardim Itapura II também há a presença de um fundo de vale bastante alterado pela ação 

humana. Este apresenta morfologia em V, ou seja, com presença de curso d’água encaixado e rocha 

aflorante (Arenito da Formação Adamantina, Grupo Bauru). Neste local observou-se a presença de 

deposição tecnogênica no setor da baixa vertente, próximo ao Jardim Itapura II. Contudo, ao 

considerar que neste ponto convergem fluxos superficiais advindos das áreas de topos e vertentes 

circundantes, os materiais encontrados nesta área podem ser resultantes de vários loteamentos 

localizados em topossequência a montante do ponto da deposição tecnogênica.  

Na Figura 9, referente ao recorte do Mapeamento Geomorfológico do Perímetro Urbano de 

Presidente Prudente, é possível notar a abrangência da área de influência na formação de depósitos 

tecnogênicos próximos ao fundo de vale no Jardim Itapura II. Cabe mencionar que vários 

loteamentos nesta parte do Setor Leste de Presidente Prudente são antigos, como por exemplo a 

Vila Marcondes, que surge com o objetivo de acolher os compradores de terras que negociavam 

com a Companhia Marcondes, antes mesmo da fundação do município (ABREU, 1972). 

 
Figura 9: Recorte do Mapa Geomorfológico do Perímetro Urbano de Presidente Prudente. Área do Jardim 

Itapura II e parte do Setor Leste. Org. Dos autores. 

 

 Devido à área de possível influência na formação de depósitos tecnogênicos no fundo de 

vale ser grande, especialmente ao considerar os fluxos superficiais, ressalta-se a necessidade de 

compreensão das alterações impressas na paisagem ao longo da história dos loteamentos. Isto é 

possível através de vários levantamentos, tanto de campo quanto de gabinete. No caso, com o uso 

das fotografias aéreas de 1962 e 1995, além da imagem do Google Earth de 2013 (Figura 10), 



juntamente com levantamentos anteriormente realizados, há a possibilidade de visualização de 

diversas alterações.  

 
Figura 10: Modificação nos aspectos da área de parte do Setor Leste de Presidente Prudente. Comparação 
entre os anos de 1962, 1995 e 2013. Org. Dos autores. 

 

 Numa primeira observação das fotografias aéreas é possível o reconhecimento do avanço 

dos loteamentos entre os anos de 1962 e 1995, inclusive em áreas de fundos de vale e nascentes. Em 

campo, observou-se que boa parte desses pequenos cursos d’água foram canalizados e/ou 

soterrados, visto que não são observados em superfície. Em alguns casos ocorreu a instalação de 

praças, como no fundo de vale próximo à Vila Marcondes e o Jardim Brasília (localização destes 

bairros é visualizada na Figura 9). De acordo com Mazzini (1997), diversos fundos de vale e 

nascentes foram utilizados como área de deposição de resíduos sólidos, especialmente no Setor 

Leste do perímetro urbano. Entre os exemplos encontra-se a própria área da praça da Vila 

Marcondes. 

  Na Figura 10, há o destaque, em amarelo, para um curso d’água afluente do Córrego do 

Gramado. Este encontra-se canalizado de forma fechada. Este fato, aliado a impermeabilização do 

solo com o passar dos anos, inclusive com arruamentos e asfaltamentos, modificam as 

características hidrodinâmicas na área, possibilitando maior escoamento superficial em detrimento 

da infiltração das águas pluviais. Com isto, o arraste de materiais, inclusive manufaturados, para as 

áreas do fundo de vale no Jardim Itapura II foram intensificados.  Outro fator que auxilia no arraste 

de materiais no sentido do fundo de vale refere-se ao fato de o Setor Leste, conforme já 

mencionado, apresenta topos mais curtos, em relação ao Setor Oeste, e vertentes com declividades 

mais acentuadas. Na fotografia aérea de 1962 nota-se que, apesar da visualização de um número 

significativo de nascentes e cursos d’água, ao longo de suas margens e áreas mais a montante, estes 

não possuíam mais a mata ciliar, o que se relaciona com possível aporte de sedimentos para os 

fundos de vale iniciado anteriormente à captura desta imagem, formando depósitos tecnogênicos e 

modificando algumas características geomorfológicas nos compartimentos do relevo (provável 

subida do nível de base local, incisões no compartimento das vertentes por meio de erosões 

intensificadas pela ação humana, e outros).  

 A terceira área estudada localiza-se no sul do perímetro urbano, cujo acesso ocorre pela 

Rodovia Raposo Tavares (SP-270), localizada no principal divisor de águas da cidade de Presidente 

Prudente. Os fundos de vale neste local apresentam morfologias em berço, com presença de 

planícies aluviais, e em V (Figura 11). 



 
Figura 11: Recorte do Mapa Geomorfológico do Perímetro Urbano de Presidente Prudente. Área da Vila 

Nova Prudente e Residencial Século XXI. Org. Dos autores. 

 

 De acordo com Silva (2012), estes fundos de vale encontram-se bastante alterados, sendo 

que em campo não foi observado o curso d’água que localiza-se, segundo a base digital 

planoaltimetrica cedida pela prefeitura, à oeste no Residencial Século XXI. Fica clara esta e outras 

alterações em fundos de vale na Figura 12, inclusive os arruamentos já iniciados em 1962, apesar de 

Sposito (1990) mencionar como ano de implantação/legalização do loteamento Nova Prudente o 

ano de 1964. Com o destaque em amarelo é possivel notar que houve pouca expansão do 

loteamento. 

 
Figura 12: Modificação nos aspectos da área da Vila Nova Prudente. Comparação entre os anos de 1962, 

1995 e 2013. Org. Dos autores. 

 

 Em azul claro há o destaque para alguns fundos de vale, aparentemente bastante encaixados 

(com morfologia em V) que passaram por modificações expressivas. Desde 1962 nota-se a retirada 

da cobertura vegetal de tipo arbórea das margens destes cursos d’água, fato observado nas demais 

áreas estudadas e que já demonstram a relação sociedade-natureza não estabelecida no sentido da 

conservação dos solos, águas e vegetação. Cabe relacionar este fato com a expansão da pecuária e a 

consequente substituição das matas e cultivos agrícolas por gramíneas. Desta forma, a incisão dos 



cursos d’água torna-se menos evidente devido ao aporte de sedimentos carreados para suas margens 

e talvegues. 

 O destaque em azul escuro refere-se a uma área de planície aluvial bastante alterada. Além 

de não se observar mais o curso d’água, que encontra-se totalmente assoreado, as camadas de 

sedimentos constituintes desta planície são consideradas como formadoras de depósitos 

tecnogênicos, visto que são oriundas das alterações ocorridas no processo de loteamento e 

construção executados no bairro a montante, bem como das alterações resultantes do uso agrícola. 

Além disso, conforme observado por Silva (2012), há a presença significativa de materiais 

manufaturados, inclusive resíduos sólidos domésticos, em meio às camadas de deposição. Isto 

possibilita a definição desta planície como tecnogênica (Figura 13). 

 
Figura 13: Fotografias da área de estudo e deposições tecnogênicas. Org. dos autores. 

 

Considerações finais 

 

 Através do levantamento bibliográfico realizado referente aos aspectos de uso e ocupação no 

Oeste Paulista e, pontualmente, na região de Presidente Prudente, foi possível observar que a 

relação sociedade-natureza foi estabelecida, desde os primórdios, no sentido da exploração dos 

elementos naturais constituintes da paisagem, especialmente no que diz respeito aos solos, corpos 

d’água, e vegetação primária. Com isto, houve a possibilidade de alteração nos processos 

geomorfológicos, como intensificação de processos erosivos, aumento do fluxo superficial em 

detrimento da percolação e aumento do aporte de sedimentos depositados em fundos de vale. Desta 

forma, há a formação de planícies tecnogênicas e de vertentes alteradas tanto pela erosão quanto 

pelo posterior processo de terraplanagem, durante a execução de loteamentos.  

 Afirma-se, também, a importância dos trabalhos de campo e o uso de fotografias aéreas e 

imagens de diferentes períodos para a identificação dessas áreas bastante alteradas, pois estes 

fornecem a visão da paisagem atual, com seus constituintes naturais e sociais, bem como são 

ferramentas que auxiliam na reconstituição destas paisagens. Assim, através dessa reconstituição, é 

possível a observação de relevos tecnogênicos, de origem degradacional e agradacional, cujos 

depósitos tecnogênicos aparecem como produto direto das alterações geomorfológicas e enquanto 

material constituinte dos relevos agradacionais. 
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