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A abordagem tecnogênica é recente no Brasil, tendo seu início na década de 1990. Esta nova 
abordagem traz o homem como agente geológico. Desde os primórdios da existência humana 
o homem vem interferindo no ambiente, transformando-o e deixando vestígios de suas ações, 
mas é a partir da revolução industrial que sua interferência toma dimensões de grande 
significado. A partir do momento que o homem passa a interferir, alterando o ambiente, ele 
torna-se um agente geológico. Consideram-se ambientes tecnogênicos todos aqueles 
transformados pela agricultura, urbanização, mineração, estradas, barragens, entre outros. 
Assim, além de depósitos de formações geológicas naturais, provocadas por agentes 
geológicos associados a elementos da natureza (vento, água, gelo, etc.), o homem passa a 
configurar o quadro dos agentes geológicos, formando depósitos tecnogênicos. Em áreas 
urbanizadas, as condições naturais dos processos superficiais estão profundamente 
transformados. Os acidentes relacionados a depósitos tecnogênicos mais comuns são: 
escorregamentos, solapamento de margens de córregos e desbarrancamentos de voçorocas. 
Um outro problema que se encontra nas áreas urbanas é a poluição, pois certas atividades são 
responsáveis pela contaminação do solo e lençol freático, como aterros sanitários, depósitos 
de resíduos industriais ou urbanos, rejeitos de mineração, entre outros. Neste trabalho é 
apresentado um estudo de caso relacionado a depósitos tecnogênicos e sua interferência na 
qualidade ambiental e saúde da população local. Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi 
adotada a metodologia geral aplicada aos estudos de paisagem (Richard, 1989; Bolós, 1992; 
Monteiro, 1995) que se baseia no reconhecimento da estrutura “geoecológica”, ou seja, no 
levantamento dos elementos bióticos e abióticos e as suas interações (conteúdo natural do 
sistema); e na estrutura sócio-econômica (dados antrópicos), com o propósito de avaliar a sua 
influência sobre a paisagem e no desenvolvimento de problemas ambientais.A área estudada 
encontra-se na cabeceira do ribeirão Pingüim, ponto de conurbação urbana entre os 
municípios de Maringá e Sarandi/PR, geomorfológicamente trata-se de uma cabeceira de 
drenagem em anfiteatro, tendo no seu interior o desenvolvimento de uma voçoroca com 
cercar de 10 metros de profundidade. Verifica-se na voçoroca diversos tipos de depósitos 
relacionados à ação direta e indireta do homem. A voçoroca em questão formou-se a partir da 
urbanização. Com o objetivo de minimizar o processo erosivo instalado foram realizados 
aterros no setor a montante, utilizando principalmente os rejeitos de construção, além disso a 
população despeja diariamente outros rejeitos (pneus, baterias, eletrodomésticos, embalagens 
plásticas, etc.). Esses aterros foram novamente entalhados pela erosão e os seus materiais 
constituintes redistribuídos ao longo do canal erosivo atingindo a área de nascentes do 
ribeirão, aumentando, dessa forma, o impacto ambiental através de assoreamento e 
contaminação da água uma vez que na voçoroca ocorre o despejo constante de efluentes 
derivados de lavagens diversas provenientes de indústrias instaladas no topo da vertente. 
Esses efluentes estão comprometendo a qualidade da água tanto de superfície quanto 



subsuperfície, colocando em risco a saúde da população local que consome a água do ribeirão. 
Os impactos ambientais desenvolvidos na área são derivados da urbanização acelerada, do 
mau gerenciamento da drenagem urbana e fiscalização ineficiente de agentes sanitários. 
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The approach technogenical is recent in Brazil, tends your beginning in the decade of 1990. 
This new approach brings the man as geological agent. They are considered atmospheres 
whole technogenical those transformed by the agriculture, urbanization, barrages, among 
others. Like this, besides deposits of natural geological formations, provoked by geological 
agents associated to elements of the nature, the man starts to configure the geological agents' 
picture. The accidents related to deposits more common technogenical are: sliding, sliding of 
margins of streams and ravine sliding. Another problem that is in the urban areas is the 
pollution, because certain activities are responsible for the contamination of the soil and water 
table, as sanitary embankments, deposits of residues industrial or urban, among others. In this 
work it is presented a case study related to deposits technogenical and your interference in the 
environmental quality and health of the local population. For the development of that research 
the applied general methodology was adopted to the landscape studies (Richard, 1989; Bolós, 
1992; Monteiro, 1995) that is based in the recognition of the structure “biotic 
geoecological”(elements abiotics and antropics), in order to evaluate your influence on the 
landscape and in the development of problems environmentals .A studied area is in the 
headboard of the stream Pingüim, point of urban conurbation between the municipal districts 
of Maringá and Sarandi/PR, geomorphologic is treated of a drainage headboard in 
amphitheater, tends in your interior the development of a ravine with surrounding of 10 
meters of depth. It is verified in the ravine several types of deposits related to the man's direct 
and indirect action. The ravine in subject was formed starting from the urbanization. With the 
objective of minimizing the installed erosive process embankments were accomplished in the 
section to amount, using mainly construction rejects, besides, the population spills other 
rejects daily (tires, batteries, appliances, packings, etc.). Those embankments were carved 
again by the erosion and your constituent materials redistributed along the erosive channel 
reaching the area of East of the stream, increasing the environmental impact through silting 
and contamination of the water once in the ravine it happens the constant spilling of derived 
effluents of coming several washes of industries installed in the top of the slope. Those 
effluents are committing the quality of the water so much of surface as subplain, placing in 
risk the health of the local population that consumes the water of the stream. The 
environmental impacts developed in the area they are derived of the accelerated urbanization, 
of the bad administration of the urban drainage and sanitary agents' inefficient fiscalization. 
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INTRODUÇÃO  

 

Consideram-se ambientes tecnogênicos todos aqueles transformados pela agricultura, 

urbanização, mineração, estradas, barragens, entre outros. Assim, além de depósitos de 

formações geológicas naturais, provocadas por agentes geológicos associados a elementos da 

natureza (vento, água, gelo, etc.), o homem passa a configurar o quadro dos agentes 

geológicos, formando depósitos tecnogênicos. Em áreas urbanizadas, as condições naturais 

dos processos superficiais estão profundamente transformados.  

Neste trabalho é apresentado um estudo de caso relacionado a depósitos tecnogênicos 

e sua interferência na qualidade ambiental e saúde da população local.  

A área de pesquisa corresponde à cabeceira de drenagem do ribeirão Pingüim está 

localizada na região metropolitana de Maringá-Sarandi (Pr), entre as seguintes coordenadas: 

latitude 23°25’33”S a 23°26’56”S e longitude 51°53’43”W a 51º52’26”W (Figura 1). O 

ribeirão Pingüim pertence à bacia hidrográfica do rio Ivaí, no trecho inserido na região 

fisiográfica denominada Terceiro Planalto Paranaense.  

Do ponto de vista do relevo, a área onde está instalado o curso superior da bacia 

hidrográfica do ribeirão Pingüim é composta por colinas com topos arredondados, 

relativamente chatos, e vertentes geralmente convexo-retilíneas com fracas a médias 

declividades (< 5% a 18%). A cabeceira de drenagem apresenta-se como um amplo anfiteatro, 

com vertentes longas convexo-côncavas, tendo no seu interior o desenvolvimento de uma 

voçoroca com cercar de 10 metros de profundidade. Verifica-se na voçoroca diversos tipos de 

depósitos tecnogênicos relacionados à ação direta e indireta do homem. A voçoroca em 

questão formou-se a partir da urbanização.  
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Figura 1. Localização da área de pesquisa – cabeceira e alto curso da bacia hidrográfica do ribeirão Pingüim. 

Segundo Oliveira et.a l., podem ser considerados depósitos tecnógenos “os aterros ou 

bota-foras, construídos pelo Homem e os depósitos de resíduos industriais e minerais. Alguns 

autores consideram também tecnogênicos os depósitos modificados indiretamente, como os 

solos contaminados por poluentes”(OLIVEIRA, 2005). 

De acordo com Oliveira et. al. “é ponto fundamental ter-se claro, na caracterização de 

um depósito tecnogênico, enquanto registro geológico gerado pela atividade humana, o 

conceito de depósito correlativo, ou seja, que corresponde à determinada ação específica; isto 

é, não existiria, ao menos naquela forma e expressão”. A respeito da hierarquização dos tipos 

de depósitos tecnogênicos alguns autores propõe classificações. Peloggia (1999) propõe 

quanto à classificação: 

1) depósitos de primeira ordem ou geração, a partir da sistemática geral proposta por 

Oliveira (1990), que diferencia depósitos construídos (resultantes da ação humana direta; por 

exemplo, aterros); induzidos (resultantes de processos naturais modificados; por exemplo, 

assoreamento produzido por erosão antrópica) e modificados (depósitos naturais 

preexistentes, mas alterados; por exemplo, solo contaminado); e 



2) de segunda ordem, depósitos remobilizados (por exemplo, depósitos de fundos de vale 

formados por escorregamentos de aterros) e retrabalhados (propostos por Nolasco, 1998; por 

exemplo, aterros ravinados). 

Nolasco apud Oliveira et.al.(2005) apresenta outra classificação para os depósitos 

tecnogênicos: 

1) diretos: depósitos construídos (realizados pelo Homem, como, por exemplo, aterros); 

induzidos (realizados pela ação humana com o uso planejado de outro agente; por exemplo, 

depósitos resultantes de escorregamentos provocados em minerações); e 

2) indiretos: resultantes da soma de ações do agente Homem, sem intencionalidade, com 

as de outros agentes (por exemplo, leques de escorregamento de encosta em áreas urbanas por 

acúmulo de lixo e peso de construções). 

Em áreas urbanizadas, as condições naturais dos processos superficiais estão 

profundamente transformados pela ocupação intensa. Assim, a particularidade essencial da 

análise de riscos geológicos urbanos está justamente associada à análise geológica sob o 

enfoque tecnogênico (PELOGGIA apud OLIVEIRA, 2005). Os acidentes relacionados a 

depósitos tecnogênicos mais comuns são: escorregamentos, solapamento de margens de 

córregos e desbarrancamentos de voçorocas. 

Um outro problema que se encontra nas áreas urbanas é em relação à poluição, pois 

certas atividades são responsáveis pela contaminação do solo e lençol freático, como aterros 

sanitários, depósitos de resíduos industriais ou urbanos, rejeitos de mineração, entre outros. 

Também relacionados à poluição, estão os depósitos tecnogênicos induzidos, por exemplo, os 

relacionados à erosão, que se formam em fundos de vales, rios e reservatórios, contendo 

sedimentos poluídos, principalmente em intervenções que podem implicar na remobilização 

desses poluentes, como, por exemplo, em serviços de dragagem, ou na disposição de 

sedimentos removidos ou, ainda, quando eventualmente destinados ao reaproveitamento, 

como, por exemplo, areia para construção. 

 

3- MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi adotada a metodologia geral aplicada aos 

estudos de paisagem (Richard, 1989; Bolós, 1992; Monteiro, 1995) que se baseia no 

reconhecimento da estrutura  “geoecológica”, ou seja, no levantamento dos elementos bióticos 

e abióticos e as suas interações  (conteúdo natural do sistema); e na estrutura sócio-econômica 



(dados antrópicos), com o propósito de avaliar a sua influência sobre a paisagem e no 

desenvolvimento de problemas ambientais.  

Esse estudo foi realizado através de análise geral da área com base em fotografias 

aéreas, carta topográfica, carta de declividades, levantamentos de campo, tendo em vista a 

elaboração da caracterização geral dessa unidade de  paisagem. O objetivo desta etapa foi 

reconhecer a estrutura superficial da paisagem (estrutura vertical e horizontal) e os aspectos 

mais significativos para a determinação da fragilidade ambiental frente à ação antrópica.  

Após a identificação e caracterização da unidade de paisagem, foram levantados dados 

a respeito dos depósitos tecnogênicos, composição do material, potencial de contaminação e 

assoreamento do ribeirão, e dos prejuízos que esses depósitos podem provocar na saúde da 

população. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A área de cabeceira do ribeirão Pingüim (figura 2) ainda conserva lotes ocupados por 

culturas temporárias e/ou pasto (macega) e chácaras de lazer, no setor a montante, que abriga 

também uma área industrial. A ocupação residencial ocorre no alto curso, ponto de 

conurbação entre os municípios de Maringá e Sarandi/PR. Uma ferrovia e a rodovia BR369 

atravessa transversalmente a porção superior dessa cabeceira.  

No topo da cabeceira de drenagem do Ribeirão Pingüim à quase 1 Km de distância das 

nascentes, ocorre a desembocadura da rede de drenagem urbana de ambos os municípios que 

desencadeou um processo de erosão acelerado (voçoroca). No ponto de descarga da galeria de 

drenagem pluvial foi construído um dissipador de energia (Figura 3) e aberto um canal para 

despejar a água pluvial nas nascentes do ribeirão Pingüim. No fundo desse canal artificial 

foram depositados blocos de rocha para reduzir a energia do fluxo e o processo erosivo. Com 

esse mesmo objetivo foram construídas barreiras com barras de ferro, blocos rochosos e 

manta acrílica em alguns pontos do canal. Essa obra datada de 1957 encontra-se atualmente 

destruída (Figura 4) pelo processo erosivo.  

Com o objetivo de minimizar o processo erosivo instalado foram realizados aterros no 

setor a montante, utilizando principalmente os rejeitos de construção e outros materiais 

(pneus, baterias, embalagens plásticas, etc.). Esses aterros foram novamente entalhados pela 

erosão e os seus materiais constituintes foram redistribuídos ao longo do curso, aumentando, 



dessa forma, o impacto ambiental. O lixo doméstico e entulho de construção que se 

apresentam estratificados (Figura 5).  

 
Figura 2: Uso do solo da cabeceira do Ribeirão Pingüim 

 

  
Figura 3:Dissipador na cabeceira da voçoroca e 

entulho na base. (F.C.M. Zaparoli, 2005) 

Figura 4: Barreira construída em 1957 para conter 

a erosão. (F.C.M.Zaparoli, 2005) 

Desde a base até o topo do barranco da voçoroca, todo o material é de origem 

antrópica: rejeitos de construção, lixo doméstico, galhos, entre outros. Atualmente são 

descarregados continuamente rejeitos de construção, restos de asfalto e terra às margens da 

bifurcação. Após os eventos chuvosos, esses entulhos, tendem a escorregar pelo barranco da 

voçoroca, fornecendo mais sedimentos que acabam por se depositar a jusante, onde ocorrem 

nascentes e no leito do próprio ribeirão assoreando o mesmo. 



 

   

Figura 5: Depósitos tecnógenos 
extratificado 

Figura 6:. : Efluentes despejados pelo 
município de Sarandi. 

Figura 7: Efluentes despejados pelo 
município de Maringá. 

 

As nascentes do ribeirão Pingüim estão atualmente muito alteradas, principalmente 

quanto à sua localização. Apesar da área ainda manter uma vegetação florestal preservada, no 

campo foi observado que o afloramento de água ocorre atualmente a alguns metros abaixo 

desse nível original, no leito da voçoroca, sugerindo que esta tenha provocado o rebaixamento 

do lençol freático. 

São inúmeros os impactos ambientais causados pela ocupação urbana. Entretanto 

trataremos apenas dos provocados por depósitos tecnogênicos. 

Nesse contexto de acordo com Peloggia (1999), Oliveira (1990) e Nolasco (2002), 

verifica-se na voçoroca diversos tipos de depósitos relacionados à ação indireta do homem: 

a) Depósitos induzidos (resultantes de processos naturais modificados): que são os 

assoreamentos das nascentes provocados pelo processo erosivo resultante da drenagem 

urbana; 

b) Retrabalhados: depósitos de rejeitos reentalhados pelo escoamento pluvial dentro da 

voçoroca, como se pode observar na figura 5; 

c) Remobilizados: depósitos no fundo da voçoroca provocados por escorregamentos, 

como exemplo pode-se observar os depósitos que aparecem na parte superior à esquerda da 

figura 4, estes são resultado do desmoronamento da parede da voçoroca ; 

Um outro problema que se encontra nas áreas urbanas é em relação à poluição, pois 

certas atividades são responsáveis pela contaminação do solo e lençol freático, como aterros 

sanitários, depósitos de resíduos industriais ou urbanos, rejeitos de mineração, entre outros. 

Também relacionados à poluição, estão os depósitos tecnogênicos induzidos, por exemplo, os 

relacionados à erosão, que se formam em fundos de vales, rios e reservatórios, contendo 



sedimentos poluídos, principalmente em intervenções que podem implicar na remobilização 

desses poluentes. Na voçoroca há o despejo constante de efluentes derivados de lavagens 

diversas provenientes de indústrias instaladas no topo da vertente (figuras 6 e 7). 

Provavelmente esses efluentes estão comprometendo a qualidade da água tanto de superfície 

quanto subterrâneas, uma vez que o despejo de efluentes é uma constante caracterizando 

dessa forma depósitos modificados (depósitos naturais preexistentes, mas alterados; pela 

poluição).  

Estudos sobre a qualidade da água realizados no local demonstraram taxas de metais 

pesados dentro dos parâmetros aceitáveis, entretanto, observa-se grande quantidade de graxas 

derivadas da lavagem de veículos na área industrial. Um outro problema relacionado aos 

depósitos tecnogênicos é em virtude da água depositada nos materiais, que tornam-se uma 

espécie de berçário para a procriação de insetos nocivos à população residente no bairros 

situados na área. Além disso, há muita queixa por parte da população a respeito de insetos e 

ratos, que se proliferam em razão da acumulação do lixo ( depósitos tecnogênicos). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os problemas observados foram gerados em conseqüência da urbanização e do mau 

gerenciamento da drenagem urbana, pois esta apresenta a desembocadura do escoamento 

pluvial na cabeceira de drenagem, em um vale em berço, a montante das nascentes. A coleta 

de água pluvial e atualmente, também de efluentes, é realizada através de caneletas e galerias 

e o seu despejo, apesar da presença de um dissipador de energia com degraus e barreiras, não 

foi suficiente para impedir a instalação do processo erosivo acelerado (voçoroca).  

Desta forma, a urbanização associada à estrutura geoecológica local permitem concluir que os 

impactos ambientais aí desencadeados são preocupantes: 

• Os processos de erosão acelerada não estão sendo controlados, criando condições de 

forte instabilidade no seu entorno e em áreas a montante (desbarrancamentos das 

paredes da incisão e ramificação da voçoroca); 

• Serviços de aterros e cortes alteraram o traçado original do canal do ribeirão a jusante 

das nascentes e modificaram o regime hidrológico; 

• Os efluentes e entulhos despejados no canal da voçoroca atingem as nascentes o 

ribeirão Pingüim e  comprometem a qualidade da água tanto de superfície quanto 



subsuperfície, colocando em risco a saúde da população local que consome a água do 

ribeirão. 

• A falta de mata ciliar ao longo da maior parte do curso d’água colabora com a erosão 

laminar, linear e solapamento das margens, incrementando o assoreamento do 

ribeirão; 

• Os depósitos tecnogênicos encontrados na área são uma ameaça à qualidade de vida da 

população , por contaminar o solo e provavelmente o lençol freático que se encontra 

muito raso na área e por ser foco de infestação de insetos e outros animais 

tranmissores de doenças. 

Dessa forma constata-se que os impactos ambientais desenvolvidos na área são derivados 

da urbanização acelerada, do mau gerenciamento da drenagem urbana e fiscalização 

ineficiente de agentes sanitários. 
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