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CARACTERIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS TECNOGÊNICOS NO PERÍMETRO URBANO DE GOIÂNIA (GO) 
 

MARCEL BORDIN GALVÃO DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O desenvolvimento das técnicas e a complexificação da sociedade possibilitaram ao Homem o 
papel de agente geológico-geomorfológico, responsável por promover transformações na 
paisagem. A ação humana no ambiente resulta, dentre outras manifestações, na formação de 
depósitos tecnogênicos, materiais testemunhos da transformação destes ambientes pelas 
atividades humanas, em especial, a urbanização. Nos ambientes urbanizados, a gênese destes 
depósitos está relacionada à forma de apropriação dos compartimentos do relevo.  Este trabalho 
propõe-se a caracterizar os depósitos tecnogênicos ocorrentes no perímetro urbano do município 
de Goiânia (GO), em particular, nos bairros situados na região noroeste, considerando o seu 
histórico de uso e ocupação e as transformações advindas das intervenções humanas durante o 
parcelamento do solo urbano.  Para a execução deste trabalho, procederam-se as etapas de 
caracterização ambiental da área de estudo e levantamentos de campo para a identificação e 
coleta dos materiais tecnogênicos. Os materiais foram coletados inserindo-se testemunhadores de 
PVC de quatro polegadas, com um metro de comprimento, em taludes pré-existentes nos pontos 
eleitos para a amostragem. Os pontos amostrados localizam-se em áreas de planície aluvial ou 
fundos de vale, locais preferenciais para a deposição de sedimentos e outros materiais 
transportados pelos fluxos de escoamento superficial, pelos canais de drenagem e também pela 
deposição direta. As amostras coletadas foram submetidas à análise laboratorial para identificação 
das classes texturais e dos materiais tecnogênicos.  Constatou-se a ocorrência de depósitos de 
primeira e segunda ordem, indicativos da modificação dos processos naturais, a exemplo do 
assoreamento dos corpos d'água por erosão antropogênica, somado à presença de materiais 
úrbicos, tais como fragmentos de tijolos, madeira, vidro, plástico, tecido, entre outros, 
incorporados às camadas de deposição, testemunhando a contribuição das atividades humanas na 
gênese destes depósitos.  Em certas localidades urbanas, a precariedade ou inexistência de 
infraestrutura adequada, associada à ocupação do solo sem o planejamento devido, promove a 
remobilização dos materiais superficiais, resultando na gênese de depósitos tecnogênicos e na 
alteração da dinâmica fluvial, especialmente através do aterramento das planícies. A apropriação 
dos compartimentos do relevo e dos solos resulta na alteração dos processos naturais, como 
aqueles ligados à hidrodinâmica e ao escoamento superficial; e na instalação de um quadro de 
degradação ambiental.  A ação geológica-geomorfológica do Homem produz efeitos diversos, 
sobretudo em áreas urbanizadas, na qual se amplia e diversifica, afetando, direta ou 
indiretamente, a qualidade de vida da população. A gênese dos depósitos tecnogênicos é, deste 
modo, um indicador qualitativo da relação sociedade-natureza no tempo e no espaço.    Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Processo: 2012/04566-6     
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RESGATE DA PAISAGEM URBANA : A IMPORTÂNCIA DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO 
 

NATHALIA SANTOS BRUSTELO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 
UNESP 

CLAUDEMIRA AZEVEDO ITO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 
UNESP 

 

Na trajetória dos conteúdos escolares pouco nos detemos à História do Município em que 
vivemos, ou mesmo da nossa Região. É comum não termos a consciência da importância dos 
espaços em nossa Cidade, o que fica bastante evidente quando são proferidos comentários 
elogiosos em relação a reformas que descaracterizam, ou até mesmo quando há demolição de 
monumentos históricos, como é o caso dos edifícios ligados a Estrada de Ferro Sorocabana. 
Devido a esse desconhecimento, a população prudentina ao ver as ruínas das plataformas de 
embarque a Estação, não imagina que um dia, foi por ali que os pioneiros, quiçá, seus familiares 
chegaram à Cidade. Presidente Prudente nasceu e cresceu no entorno da Estação da Estrada de 
Ferro Sorocabana, a economia da região tinha como principal eixo de circulação de passageiros e 
de carga os trilhos da Sorocabana. O objetivo principal é valorizar os espaços urbanos a partir do 
resgate da paisagem urbana, pois a partir desta ação podemos verificar, como os diversos agentes 
sociais, se materializaram, transformando e reformulando o espaço urbano.  Esta pesquisa 
ocorreu com o levantamento de bibliografia, coleta de dados, organização de informações, 
confecção de mapas e tabelas, e redação de relatório. Foi montado um roteiro a partir do 
reconhecimento da importância de lugares e prédios históricos da cidade de Presidente Prudente. 
São eles: Estação Ferroviária, Centro Cultural Matarazo, Praça Nove de Julho (Prefeitura, ETEC 
Arruda Melo, e Antigo Fórum) e Museu Municipal.  No ensino de geografia nas escolas são 
trabalhadas as principais categorias de analise do saber geográfico, como o espaço, o território, o 
lugar, região e paisagem. No estudo das mudanças na paisagem da cidade ao longo dos anos 
pode-se trazer para o debate os agentes que produzem aquele espaço, não apenas no processo de 
substituição de determinadas edificações, mas também, nas modificações do próprio meio 
natural. Os processos que levaram a sua criação, os primeiros habitantes, a historia daquela 
comunidade pode ser identificada em determinados espaços construídos que representam a 
materialização desses processos, e que com o passar do tempo ganham significados na memória 
coletiva daqueles que vivem aquele espaço.  Verifica-se a pertinência da afirmação de que 
paisagem revela a obra coletiva, a cidade produzida pela sociedade e portanto, contemplando 
todas as dimensões humanas.Com essa noção de pertencimento, é possível despertar nas crianças 
a importância da preservação do patrimônio histórico de sua cidade uma vez que ali são 
identificadas suas historia de vida e de suas famílias. Além disso, muito dos conteúdos ali expostos 
provavelmente surgirão nos anos seguintes quando forem trabalhados movimentos mais gerais do 
território ou historia brasileira trazendo esses movimentos para o seu cotidiano e despertando 
nesses estudantes o sentimento de pertencimento e reconhecimento dos conteúdos de historia e 
geografia.    Prograd-Unesp     
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CONFORTO TÉRMICO EM CIDADES DE PORTE MÉDIO NO OESTE PAULISTA: OS CASOS DE 
PRESIDENTE PRUDENTE E MARÍLIA 

 
PAULO LOPES RODRIGUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
 

O processo de urbanização brasileira ocorreu de forma rápida, constituindo-se em uma das mais 
intensas do mundo. Durante os anos de 1960 e 1990, esse processo se intensificou e revolucionou-
o, no qual a população urbana saltou de 50% nos anos de 1950-1960 para 85% em 2010. Esse 
processo rápido de urbanização, evidencia graves problemas socioambientais, repercutindo 
diretamente na qualidade de vida urbana. Poucos estudos foram realizados para analisar os 
impactos dessas mudanças na vida humana. Na climatologia urbana produzida no Brasil, as 
pesquisas concentram-se na identificação e análise dos microclimas urbanos, na busca de ilhas de 
calor ou de eventos extremos de precipitação. Com o aumento das temperaturas nas cidades, as 
condições de conforto térmico têm ficado mais comprometidas, porém, este não tem sido um 
tema priorizado pela Climatologia Geográfica. Nesta perspectiva, este projeto de pesquisa, 
financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Processo/FAPESP: 
2014/26119-7), propõe a realização de uma análise do conforto térmico em cidades de porte 
médio do oeste paulista, por meio de dois estudos de caso: Presidente Prudente e Marília. Para 
tanto, são analisados os processos de uso e ocupação do espaço que resultaram na forma urbana 
e na definição dos materiais construtivos utilizados na malha urbana, considerando os variados 
padrões de renda.  Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o conforto térmico dos moradores de 
bairros de diferentes atributos geourbanos, nas cidades de Presidente Prudente e Marília, por 
meio de índices de conforto, pois vai ser a partir da vivência e da percepção dos moradores que 
poderemos medir se existe desconforto térmico nos bairros usados como recorte de estudo e, 
quais os elementos responsáveis por este fenômeno.  Para a realização dessa pesquisa, foi feita 
uma revisão bibliográfica acerca do tema, partindo dos estudos de clima urbano, formação e 
caracterização e ilhas de calor. Foi feita uma revisão sobre os mecanismos de termorregulação do 
corpo humano e com isso a caracterização do que vem a ser o conforto térmico e suas variáveis, 
juntamente a isso foi explanado alguns métodos, tanto índices como diagramas bioclimáticos. 
Optamos por trabalhar com o índice proposto por Thom (1959) e com o diagrama bioclimático de 
Olgyay (1963). Para esse trabalho optamos também pela aplicação de um questionário, cujo 
principal objetivo foi compreender a percepção que os indivíduos têm em relação ao seu 
ambiente e à sensação térmica. Foi realizada, também a análise rítmica, com o intuito de 
identificar o tipo de tempo atuante no período da aplicação do questionário.        Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)     
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A FORMAÇÃO INTEGRADA EM LICENCIATURA E BACHARELADO EM GEOGRAFIA: O CASO DO 
CURSO DE FORMAÇÃO EM GEOGRAFIA DA FCT-UNESP 

 
RODRIGO SIMÃO CAMACHO - UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD 

 
       O objetivo deste artigo é o de analisar a formação de licenciados e de bacharéis em geografia 
numa perspectiva crítica, tendo como estudo de caso o curso de formação de geógrafos 
licenciados e bacharéis da FCT-UNESP. Tendo como parâmetro de análise uma pesquisa 
desenvolvida (entre 2010 e 2014) acerca do Curso Especial de Graduação em Geografia convênio 
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), PRONERA (Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária), UNESP-FCT (Universidade Estadual Paulista-Faculdade de Ciências 
e Tecnologia) e ENFF (Escola Nacional Florestan Fernandes). Como metodologia, por meio da 
leitura dos documentos: Projeto Político-Pedagógico do Curso Especial de Graduação em 
Geografia: licenciatura e bacharelado e do Relatório da 1ª etapa do Curso Especial de Graduação 
em Geografia e da discussão teórica sobre a Formação do Profissional em Geografia da Helena 
Copetti Callai (2003), fizemos uma análise acerca da Formação de Licenciados e Bacharéis em 
Geografia na FCT-UNESP. 
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DIAGNÓSTICO DA RELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP COM O LIXO: UMA 
ANÁLISE ALÉM DA SITUAÇÃO ATUAL 

 
MAYARA CRISTINA DE PAULA FELIPE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
HUDSON MATHEUS CARVALHO SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente estudo tem como objetivo analisar a distribuição das antigas áreas de deposição de 
resíduos sólidos no município de Presidente Prudente, identificando a aproximação desses locais 
com as APPs (Áreas de Preservação Permanente). Dessa forma, realizou-se um levantamento de 
dados a partir da revisão bibliográfica e observou-se as dinâmicas atuais desses limites por meio 
de trabalhos de campo. Verificou-se que a administração dos resíduos sólidos urbanos no 
município de Presidente Prudente não realizou estudos sobre as escolhas de tais áreas. Constatou-
se que, os critérios levados em consideração sempre foram os de "tapa buracos", além disso, de 
esconder dos olhos da população, principalmente a de maior poder aquisitivo, o volume dos 
resíduos. Conclui-se que, as áreas escolhidas para a deposição dos resíduos eram periféricas e, 
geralmente, já existia uma população de baixo poder aquisitivo vivendo próximo. Atualmente, o 
município vive um grande dilema referente à deposição de resíduos, ou ao lixão, pois o mesmo 
está próximo à zona urbana e a cursos d'água. 
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ENSINO DE GEOGRAFIA PARA DEFICIENTES VISUAIS: UMA PREPOSIÇÃO NA PERSPECTIVA DAS 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

 
JAQUELINE MACHADO VIEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O artigo visa discutir a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que 
auxiliam o educando com Deficiência Visual (DV) em seus estudos. Uma delas, a audiodescrição. 
As metodologias utilizadas foram atividades teóricas e práticas com um educando DV, como 
vídeos de audiodescrição e leituras tátil do alfabeto Braile. Foram ministradas leituras de textos 
sobre temas variados e que abarcaram a interpretação de conteúdos e problemáticas que 
possibilitaram ao estudante possuir uma postura crítica por meio de conhecimentos relacionados, 
principalmente, ao ensino-aprendizagem de Geografia. A pesquisa está sendo realizada no Centro 
de Promoção para Inclusão Digital Escolar e Social (CPIDES), na sala de recursos multifuncionais. O 
CPIDES foi fundado no dia 8 de abril de 2010 e se encontra localizado na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia (FCT), da Universidade Estadual Paulista (UNESP) "Júlio de Filho Mesquita", campus de 
Presidente Prudente.  PROEX 

 


