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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar a dinâmica pluviométrica do município 
de Simão Dias-SE e suas correlações com o risco geomorfológico, em um período de análise da 
precipitação municipal de 2005 a 2015, cuja média mais alta 1432,4 mm foi alcançada no ano de 
2013. Utilizou-se para tanto a fonte de dados históricos do INMET (Instituto Nacional de 
Meteorologia) e a metodologia discutida por Villela e Mattos (1975) e Sant’Anna (1990) apud 
Nascimento Junior (2011) que classifica os anos climatológicos em seco, tendente a seco, habitual, 
chuvoso e tendente a chuvoso. Por conseguinte, o risco geomorfológico foi apresentado pelo 
registro fotográfico, sendo ele discutido pelas referências nacionais Guerra, Almeida e Melo. Desse 
modo, foi perceptível que o risco geomorfológico tem seu controle nas ações antrópicas e que 
somente o planejamento adequado de suas atividades é capaz de promover a resiliência da 
problemática socioambiental trabalhada. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil, apresenta situação confortável em relação aos recursos hídricos disponíveis de 
água com baixo teor de cloreto de sódio, popularmente chamada de água doce e/ou potável, 
todavia ele também é cenário de controvérsias. A região Nordeste, por exemplo, convive com o 
estigma da seca desde os tempos anteriores a colonização europeia de suas terras, ainda assim 
não são raros noticiários a respeito de enchentes nas cidades nordestinas, especialmente as de 
localização geográfica próximas ou mesmo capitais de estados. 

Almeida (2012) ressalta o protagonismo da alta hierarquia social frente aos principais 
problemas de “desastre” nas cidades brasileiras, nesse contexto, estão inseridos os rios urbanos 
e sua participação nos eventos de alagamentos. Ainda segundo o autor, os rios que foram atrativos 
as metamorfoses das sociedades urbanas, no presente são meros veículos de descarte de 
excrementos, não mais representando grandiosidade e importância, pelo contrário, quem se 
encontra as suas margens sobrevive a mesma segregação dos canais pluviais, que por 
conseguinte apresentam os piores índices de degradação das zonas urbanas. 

Tendo como eixo balizador as concepções teorizadas logo acima, a cidade de Simão Dias 
teve seu início margem ao Rio Caiçá, contudo, a influência da Igreja Matriz Senhora Santa Ana 
afastou as populações desse ambiente para o seu entorno, assim, as residências das classes mais 
altas se encontram longe dos afluentes do rio, enquanto as menos favorecidas economicamente 
constroem suas moradias sobre seu leito.  

Não bastasse as construções de risco no leito do Rio Caiçá, o mesmo ainda age como veículo 
de descarte de todo tipo de resíduo gerado, desde o sólido ao líquido, tornando evidente a ressalva 
do autor supracitado. Os afluentes do rio na atual dinâmica de Simão Dias representam a 
segregação socioambiental de uma cultura construída sob exploração predatória e excludente.  
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Para Guerra (2011) o ambiente natural moldado e configurado face as ações humanas 
tomam características de uma geomorfologia própria, na qual as partes naturais se configuram em 
um ambiente novo que interage e possui complexidade singular de um sistema exógeno inerente 
as condições ecológicas preexistentes. Para tanto, os feitos do ser pensante ao modificar o 
ambiente natural podem otimizar os processos de degradação dos espaços e mudar a dinâmica 
do fluxo das águas, por exemplo, a desintegração de uma floresta, que pode desde rebaixar o 
lençol freático a modificar totalmente a dinâmica climatológica regional (BERTRAND, 1972 apud 
GUERRA, 2011).   

Almeida (2012) discute a presença do risco sobre as pessoas até mesmo nas atividades ditas 
banais do cotidiano, todavia o risco passa a ser intensificado com as ações antrópicas irregulares, 
a exemplo, construções de moradias irregulares em locais de risco geomorfológico, em outras 
palavras, onde há evidências topográficas de possíveis fenômenos como movimentos de massa e 
enchentes resultando em inundações . Todavia, o risco não se traduz apenas nas atividades 
ambientais, ele é antes disso consequência social de estruturação hierárquica econômica, na qual 
o sujeito se encontra a margem de locais adequados a habitação e ignorante quanto aos riscos 
equipotenciais dos espaços nocivos supracitados. 

 A situação intercalada de variação do clima e consequentemente meteorológica responsável 
pelos eventos climáticos extremos prejudicam as ações antrópicas em pequenas, média e grandes 
escalas. Todavia no Nordeste além de acometer o agronegócio dos grandes produtores agrícolas, 
a intensificação desses eventos aumenta ainda a situação de pobreza do pequeno produtor rural. 
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica pluviométrica do município 
de Simão Dias-SE e suas correlações com o risco geomorfológico por meio da metodologia aplicada 
por Sant’Anna Neto (1990) apud Nascimento Junior (2011). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 O município de Simão Dias conforme o Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística – IBGE 
(2015) possui 564.14 km² de área e está localizado no Nordeste Brasileiro, na mesorregião do 
Agreste sergipano, microrregião de Tobias Barreto, estando a 100 km da capital do estado 
(Aracajú).  

 

 
Figura 1. Localização da área de estudo. 
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Para desenvolvimento dos resultados do trabalho foram obtidos dados de séries pluviométricas no 
site do INMET do município de Simão Dias, após fazer download os arquivos foram transferidos 
para o bloco de notas no formato .txt, arquivo esse lido no Microsoft Word, por conseguinte os 
dados foram analisados e calculados no aplicativo de software Microsoft Excel conforme 
metodologia aplicada e proposta por Sant’Anna (1990) apud Nascimento Junior (2011).    

A média para o período anual em questão é obtida por meio da expressão matemática  
𝐷𝑝 (𝑚𝑚) = 𝑋1 −   𝑀 , onde: Dp (mm) é o desvio padrão em milímetros; X1 é o total pluviométrico 
anual e M é a média estimada para valor do período determinado (2005-2015). 

O desvio padrão percentual é obtido ao dividir o coeficiente Dp pela Média M e multiplicar 

por 100:   𝐷𝑝 (%) = ((
𝐷𝑝(𝑚𝑚)

𝑀
) ∗ 100).

 
A estação meteorológica usada para desenvolvimento dos cálculos de precipitação do 

trabalho foi a da cidade de Itabaianinha-SE de descrição OMM: 83195, embora ao entorno da 
cidade também estivessem as estações das cidades de Cipó-BA, Aracajú-SE e Propriá-SE. Assim, 
tendo em consideração as questões regionais da Bahia, as precipitações da estação Cipó 
apresenta baixo índice pluviométrico característicos do sertão baiano, fato que não condiz com a 
realidade da cidade aqui analisada. Por sua vez, a estação da capital Aracajú não representa as 
condições locais, pois se trata de uma cidade litorânea com índices elevados de precipitação. 
Tendo em consideração a interferência da evaporação da água do mar que é constante, 
apresentando especificidades quanto a sua precipitação e por último, não foi usada a estação da 
cidade Propriá-SE em razão dos fluxos de ar vindos diretamente do Atlântico, o que também iria 
representar disparidade de resultados, sem mencionar a evaporação dos afluentes do Rio São 
Francisco com função da evaporação elevada pelos índices de insolação no rio.  

Foi feito registro fotográfico das áreas em risco geomorfológico registradas na cidade de 
Simão Dias nas datas: 13/02/2019 e 14/02/2019. Assim, foi possível discutir a dinâmica do risco 
por meio das imagens bem como de publicações científicas e associar o fenômeno visualizado aos 
dados coletados no endereço eletrônico do INMET, fatores importantes ao trabalho de campo.

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Guerra (2011) aponta que o clima tem parcela significativa na constituição dos materiais de 
origem dos solos e que os solos urbanos passam a ser modificados quimicamente a partir do 
momento em que o homem passa a urbanizá-lo, dessa forma o risco geomorfológico se torna uma 
constante nas cidades, aumentando e diminuindo a partir das condições antropogeomorfológicas 
aplicadas a ele.  

Ambientes naturais uma vez degradados são de difícil recuperação, porém a natureza em 
seu processo de resiliência reestrutura uma nova dinâmica para esses espaços. Sendo assim, 
basta ao homem planejar ações de controle dos efeitos colaterais de suas ações, fornecendo ao 
meio ambiente condições de restaurar, no seu próprio tempo, sua dinâmica geomorfológica e 
ecológica. 

Assim, é possível afirmar que as resultantes antrópicas não possuem barreiras e seus efeitos 
colaterais podem seguir à muitos quilômetros do local de origem, evidenciando o denominado risco 
geomorfológico (GUERRA e JORGE, 2014). Em outras palavras, o risco geomorfológico se traduz 
pelas alterações das sociedades humanas no meio ambiente, que por sua vez representa ao 
homem condições de ameaça ao seu bem-estar físico (MELO, 2016). 

Para Guerra (2011) as modificações do ambiente natural pelas atividades antrópicas não 
apenas modificam a paisagem, ela altera também o ciclo hidrológico, sendo ele responsável pela 
erosão dos solos. E, do ponto de vista da erosão, o semiárido do Brasil está diretamente relacionado 
ao controle do clima, da vegetação e das características próprias de cada solo, contudo trata-se de 
um ambiente vulnerável e já alterado pela presença e modificações da paisagem pelo homem. Em 
outras palavras o ambiente semiárido é sensível e diretamente proporcional ao “efeito cascata” 
(GUERRA e JORGE, 2014). 
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O território em que está localizada a cidade de Simão Dias, bem como as demais cidades do 
Brasil, teve suas características ambientais modificadas para o cultivo de alimentos, sendo mais 
precisamente milho e feijão, além da pecuária extensiva. Esses fatos certamente alteraram a 
dinâmica do uso e ocupação dos solos.  

A situação da região representa processo de mudanças na sua dinâmica pluviométrica, fato 
que pela relação das formações dos solos também altera sua geomorfologia. Assim é possível 
afirmar que o risco geomorfológico é uma consequência da interação desordenada e predatória do 
homem que age ativamente na modificação não planejada do meio ambiente.  

A Tabela 1 mostra a precipitação das chuvas ao longo de 10 anos na cidade de Simão Dias. 
Embora Simão Dias esteja localizada nas zonas semiáridas do nordeste brasileiro a série climática 
mostra uma precipitação que varia em sua maioria do tendente a chuvoso ao habitual, conforme 
metodologia discutida. 

Em 2012 a precipitação das chuvas decai passando a apresentar uma precipitação de 752,3 
mm, sendo este volume de chuvas característico de zonas semiáridas. Contudo no ano seguinte 
(2013) a precipitação aumenta consideravelmente, ultrapassando até mesmo a registrada em 2006 
que chegou a 1424,6 mm, sendo a série de 2013 a de maior precipitação em 10 anos analisados. 
Contudo a sequência enfatiza 2 anos com precipitação de características do clima tendente a seco. 

 
Tabela 1. Média anual de precipitação incluindo classificação. Fonte: INMET, 2019. 

PRECIPITAÇÃO EM SIMÃO DIAS - SE 

Ano Média Anual (mm) Classificação 

2005 1059.1 HABITUAL 
2006 1424.6 T.CHUVOSO 
2007 1308.4 T.CHUVOSO 
2008 1101.5 HABITUAL 
2009 1089.6 HABITUAL 
2010 1332.5 T.CHUVOSO 
2011 1180.3 HABITUAL 
2012 752.3 SECO 
2013 1432.4 T.CHUVOSO 
2014 1051 T. SECO 
2015 962.7 T.SECO 

 
A Figura 02 (A) e (B) mostra o constante risco geomorfológico de inundação sobre as casas 

edificadas a poucos metros do leito do Rio Caiçá. É possível identificar a degradação do rio pelo 
descarte de resíduos, que associado a falta de infraestrutura e a impermeabilização da via pelo 
asfalto cria-se um ambiente propicio à inundações que poderiam resultar em perca de vidas e bens 
materiais na área.  

Associando a Figura 02 (A) e (B) a Tabela 01 é possível inferir que os índices pluviométricos 
elevados identificados em 2006 e em 2013 representam aumento considerável do fluxo pluvial do 
Rio Caiçá. Nesse sentido, ao observar o despejo dos resíduos líquidos provenientes dos 
excrementos humanos na Figura 02 B é pertinente predizer que há risco de veiculação de doenças 
hídricas no município, uma vez que, as tubulações mesmo que residências, despejam resíduos 
diretamente no rio otimizando a probabilidade de contaminação hídrica, sem mencionar a área de 
várzea natural do rio ocupada. Ou seja, cedo ou tarde, a natureza ocupará novamente seu espaço 
de origem, causando danos materiais e mesmo levando pessoas a óbito, por eletrocussão e 
acidentes típicos de áreas urbanas irregulares.   
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Figura 02. Construções as margens do Rio Caiçá e ausência de saneamento básico adequado. 
 

Conforme a Tabela 1 a dinâmica pluviométrica de Simão Dias passou, a partir de 2010, a 
consistir em um sistema de médias pluviométricas elevadas intercaladas por períodos de seca 
evidenciados nos anos 2012, 2014 e 2015 (Tabela 1). Nessas épocas de seca, a população avança 
a poligonal urbana, fato este que configura um cenário de risco geomorfológico na região. 

Observa-se na Figura 02 (A) que a inclinação, em aproximadamente 80°, dos postes da fiação 
elétrica, é indicativo do movimento de massa denominado Creep, ou rastejo. Portanto, a área possui 
solo instável devido ao trecho do rio, pois a água evapora apenas superficialmente.  

 
CONCLUSÕES 

1. A partir de 2010, a cidade de Simão Dias – SE passou a consistir em um sistema de médias 
pluviométricas elevadas intercaladas por períodos de seca; 

2. Esses períodos de seca vêm sendo aproveitados pela população para avançar a poligonal 
urbana em direção ao Rio Caiça; 

3. O avanço da poligonal urbana aliado aos altos índices pluviométricos e a ausência de 
saneamento básico adequado criam um cenário de risco geomorfológico. 
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