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RESUMO: O tecnógeno ou quinário, é o período geológico, sugerido por Ter Stepanian, em 
1984, em que o homem atuou como um agente geológico. Compreende os últimos 10 ou 12 mil 
anos. Para contextualizar esta atuação do homem enquanto ação geológica deve-se ressaltar 
o poder modificador desta sobre o ambiente, a exemplo das áreas com altas concentrações 
urbanas, que se amplia e diversifica em função de afetar, direta e indiretamente, a vida de uma 
quantidade de seres humanos. De acordo com Simon e DeFries (1992), na verdade, muitos 
dos efeitos que se vê no meio ambiente só atingiram escala global na última metade do século 
XX. Mas, estudos de muitas partes do mundo sugerem que, quando se ampliam as habilidades 
naturais com ferramentas e quando, mais tarde, aprendeu-se a cultivar plantas, o homem 
tornou-se um agente efetivo de mudanças ambientais. A ação do homem sobre a natureza, 
através da atividade produtiva, tem produzido efeitos geológicos (entendidos em sentido amplo, 
geomorfológico inclusive) que se acumulam em quantidade e se diversificam em qualidade, a 
ponto de ter sido proposta a designação de um novo período geológico para caracterizar tal 
época: o Quinário ou Tecnógeno. A Geologia do Tecnógeno concentra-se, então, no estudo 
dos produtos (depósitos e feições, ditos tecnogênicos) gerados diretamente ou influenciados 
pela atividade humana, mas também de seus processos específicos, estes que atuam sobre os 
próprios depósitos tecnogênicos assim como sobre maciços e relevos pré-existentes. A partir 
do Holoceno, a atividade humana aumentou e tornou-se mais e mais intensiva, como um 
resultado da transição da coleta alimentar para a produção alimentar. Ela deve ser separada do 
grupo comum ‘atividade de organismos’ e considerada como um agente geológico 
independente cada vez mais afetando o curso de muitos processos exógenos e alguns 
endógenos. O objetivo do estudo foi analisar as áreas de técnogeno em Sergipe. Para tanto, 
utilizou-se de imagens de satélite, além de diversas visitas técnicas de campo. Em Sergipe, 
parte zona costeira está localizada em áreas consideradas do Tecnógeno. Foram identificados 
processos geomorfológicos, como intemperismo, erosão e deposição, todos com intervenção 
humana, além de processos antropogênicos diretos (atividades construtivas, escavações e 
mineração e interferências hidrológicas) e indiretos (aceleração da erosão e sedimentação e 
movimentos de massa. Corrobora-se com ideia de Oliveira (1990) que “frente às atuais formas 
de uso e ocupação do solo e seus impactos no meio físico, não será mais possível estudar os 
processos geológicos recentes sem considerar as profundas modificações que vêm sendo 
causadas pelo homem”. 
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