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RESUMO: Os eventos climáticos envolvem vários aspectos do meio natural, entre eles estão os 
movimentos de massa, que em sua grande maioria tem influências climatológicas, 
geomorfológicas, além das interferências antrópicas, entre outras linhagens de estudo. Que são 
pertinentes para discussões que atualmente estão bem presentes no cotidiano da população. Os 
constantes desastres naturais, à princípio é a natureza a responsável, mais diante dos estudos 
realizados percebe-se que as ações antropogênicas e os processos de transformação da 
natureza são acelerados, pelo grande contato e muitas vezes interferência de forma incorreta, 
direta ou indiretamente levando a desastres ou tragédias ambientais. Como ocorreu no dia seis 
de  setembro de 2017 um evento climático extremo, com interferência antropogênica na cidade 
Paripiranga-BA a queda de um talude. Assim, o presente trabalho vai analisar os riscos 
geomorfológicos associados aos eventos pluviométricos extremos e as ações humanas na cidade 
de Paripiranga-BA, situada na região Nordeste, no estado da Bahia, e investigar as múltiplas 
facetas que condicionaram ao deslizamento de encostas da áreas decorrente das ações 
antrópicas, sendo elas desencadeadas pelo mal planejamento urbano.   
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INTRODUÇÃO 

Muito se tem discutido no Brasil sobre desastres ambientais, como os movimentos de 
massas, os deslizamentos ou desmoronamento, que geralmente são ocasionados por ações 
antrópicas na natureza, assim como os fenômenos climatológicos favorece para tais 
acontecimentos, além do acelerado crescimento urbano que tem se tornado no país um divisor de 
águas e consequente mais um fator responsável por essa dinâmica, deixando algumas áreas do 
ambiente vulnerável a esses eventos. 

Segundo Guerra (2010), os deslizamentos ocorrem em função da sua grande 
interferência e persistência, com as atividades humanas, de extrema variância de escala, das 
complexas causas e meios, além dos vários outros fatores naturais.   

Todavia, a natureza tem seu próprio ritmo de transformar o solo, clima, relevo e a 
vegetação, contudo devido ao contato do homem sobre o meio com sobre ela muitas vezes 
aceleram os processos de transformação das áreas, como a retirada da cobertura vegetal, 
favorece para o processo de erosão do solo, e com o crescente contato e a mal utilização do solo  
pode levar a um processo maior de erosão que são chamados em ordem crescente de Sulcos, 
Ravinas e Voçoroca, respectivamente, colaborando para a presença de deslizamentos na área.  

Para Ross (2012), é correto afirmar que toda ação humana no ambiente natural ou 
alterado causa algum impacto em diferentes níveis, gerando alterações com estágios diversos de 
 

 

 
1Acadêmica do curso de Licenciatura em Geografia, Centro Universitário Ages, BA- 220, 77, Paripiranga, BA, CEP: 
48430-000, santoselizandra25@gmail.com (apresentador do trabalho); 
2Acadêmica do curso de Licenciatura em Geografia, Centro Universitário Ages, BA- 220, 77, Paripiranga, BA, CEP: 
48430-000, maiarareis200555@hotmail.com; 
3Acadêmica do curso de Licenciatura em Geografia, Centro Universitário Ages, BA- 220, 77, Paripiranga, BA, CEP: 

48430-040, tamires.lima19971@gmail.com 
 



XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 
 

consequências, que refletiam nas condições ambientais até de forma irreversíveis, trazendo 
também prejuízos para o homem.  

Os desmoronamentos desencadeados pelas chuvas e consequente pelo agravante das 
ações antropogênicas, causam riscos para as áreas afetadas. Conforme Murara; Spinelli (2017), 
o risco pode ser definido como uma situação de perigo pela qual ameaça uma determinada 
localidade podendo ocorrer de forma individual ou coletiva, causando danos e prejuízos para uma 
sociedade ou espaço.  

Olímpio; Zanella (2017), afirma que no Nordeste mesmo tendo episódios de secas, no 
entanto, a região também é suscetível aos episódios pluviais de grandes intensidades que 
resultam em grandes impactos nas cidades, na sua infraestrutura e na agricultura, provocado 
movimentos de massas e outras transformações.   

Os deslizamentos são fenômenos naturais contínuos de dinâmica externa, que modelam 
a paisagem, segundo Cunha e Guerra (2012), os deslizamentos ocorrem na grande e persistente 
interferência com as atividades antropogênicas na natureza, assim como grandes precipitações 
pluviais, de extrema variância e escala. 

Os desastres naturais tratados nesse trabalho, serão analisados na Paripiranga a partir 
de eventos extremos de caráter pluviométrico, além das várias relações e influências entre as 
ações humanas e os processos naturais. Localizada no polígono das secas Paripiranga se 
diferencia das demais cidades nordestinas por apresentar elevados índices pluviométricos no 
inverno e considerável índice no verão. Dessa forma, é de suma importância estudar os riscos 
geomorfológicos associados aos eventos extremos em Paripiranga- BA. 

Segundo o (IBGE, 2011), a cidade de Paripiranga situada na região Nordeste, no estado 
da Bahia e estende-se por 465,698 km², possuindo uma população atualmente de 29.980 
habitantes. 

Os impactos decorrentes esses fenômenos são de escala micro ao que diz respeito ao 
tamanho do Brasil, mas para o território de Paripiranga é um agravante alarmante pois no âmbito 
desse cenário se destacam com grande relevância o impacto para a sociedade havendo uma 
discrepância para ambiente urbano.  

Para Veyret (2007), alguns impactos antropogênicos no meio, favorecem  para a 
vulnerabilidade do sistema social e modificando os sistemas naturais, por conta do uso e 
ocupação dos espaços e maneiras de exploração do meio. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O método utilizado no presente trabalho foi realizado a partir de uma visão sistêmica que 
possibilita fazer análises lógicas do meio ambiente, onde os fluxos originam relações de 
dependência mútua entre os fenômenos, por meio da análise ecodinâmica de sistemas, 
reconhecem-se conceitualmente as suas partes interativas, sendo possível perceber a rede 
interativa sem necessidade de separação de suas partes.   

Segundo Tricart (1977), essa categoria de análise é a qual tinha como escala macro as 
zonas climáticas e como micro os ecótopos. Entretanto, existe uma diferença fundamental, as 
ações antrópicas são levadas em consideração de grande importância.   

Assim, Tricart (1977), desenvolve a classificação ecodinâmica do meio ambiente, com 
base em três grupos, em classificação das intensidades dos processos naturais. Que são, 
estáveis- ou seja ambiente estável, havendo pequenas modificações que imperceptível a 
cronologia do homem. Intergrades- é a passagem ou transição dos ambientes, e os fortemente 
Instáveis- a morfogênese é o elemento predominante da dinâmica natural, estando os outros 
elementos subordinados a ela; são as modificações ou transformações do ambiente em relação 
às ações antrópicas, principalmente onde as condições climáticas favorecem as modificações. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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No ano de 2017 no mês de setembro a cidade apresentava uma grande e decorrente 
quantidade de chuva diante do comum para a área, favorecendo para a ocorrência de um 
deslizamento do talude paralelo na Rua Deocleciano Maynart, situada  na sede do município de 
Paripiranga, que também sofria impactos das ações antropogênicas, provocando prejuízos a 
algumas pessoas que estavam com seus automóveis estacionados na parte inferior do talude, por 
esta situado em frente a uma clínica, além de deixar os moradores vizinhos assustados com o 
acontecimento, porque a muito tempo não tinha ocorrido um deslizamento dessa escala na 
cidade. Os perigos naturais se repetem com frequência, tanto em função das mudanças 
ambientais empreendidas pelo homem quanto pela crescente concentração de populações cada 
vez mais vulneráveis nas cidades, pelo crescimento demográfico, e pela globalização das 
desigualdades e segregação sociais.  

Para Almeida (2012), o perigo é uma inelutável parte da vida e é um dos componentes 
do risco, o perigo é uma ameaça potencial para as pessoas e seus bens, enquanto risco é a 
probabilidade da ocorrência de um perigo e de gerar perdas. 

Quando os índices pluviométricos estão acima das normalidades essas localidades ficam 
susceptíveis a esses fenômenos, como mostra a figura A tendo uma outra visão na figura B, onde 
a decorrência de chuvas causou o desabamento de um talude, atingindo um carro que estava 
estacionado na rua, além do muro da casa vizinha, e deixando moradores e pacientes da clinica 
(que fica situada em frente a talude) assustados. 

 

                   
Figura A- Desabamento do talude.                   Figura B- Consequências das ações    
      Google, 2017.                                                  Antrópicas, Google, 2017. 
 
                                                            .   
                                                                      

 
 Por vezes, ou a maioria das vezes, esses desastres são ocasionados por influências 

antropogênicas, devido à irresponsabilidade do ser humano com o meio em que vive, não 
havendo respeito com os limites da natureza e/ou abusando da sua capacidade de lidar com as 
consequências. Verifica-se que no caso acontecido em Paripiranga-Ba à responsabilidade estar 
direcionada a ação antrópica, em analise as construções existentes no local. 
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              Figura C. Parte frontal do talude,                Figura D. Talude após o desmoronamento,    
                   Lima, 2019.                                                    Lima, 2019. 
  

 Na figura 1, pode-se visualizar a parte frontal do talude, a qual houver a ocorrência do 
desmoronamento, seguida da figura 2, onde é possível visualizar em maior proporção o tamanho 
na horizontal dessa declividade. As figuras ambas estão inseridas no cenário citado acima, 
porém, foram registradas tempos depois do evento. Esse uso e ocupação da terra de forma 
desordenada desencadeada uma série de fatores que coincide com os elevados índices 
pluviométricos tornando essa área vulnerável e propensa para os eventos extremos devido a sua 
localização geográfica, contudo ficando cada vez mais difícil a resiliência desse ambiente. O 
homem é o principal agente modificador do espaço, pois tem a capacidade de transformar o meio 
e condiciona-lo para as tensões ambientais. Olímpio; Zanella (2017), diz que, os desastres sociais 
são uma constante neste país, impactando espaços urbanos, tendo origem nas disritmias da 
variabilidade climática.  

Santos (2014), afirma que, o ser humano está sempre em busca de transformar o quadro 
natural da natureza, visando um ambiente adequando para suas finalidades, buscando meios que 
pudessem suprir suas necessidades, e dentre elas estão o uso e ocupação do solo. Esse uso e 
ocupação da terra de forma desordenada desencadeada uma série de fatores que coincide com 
os elevados índices pluviométricos tornando essa área vulnerável e propensa para os eventos 
extremos devido a sua localização geográfica, contudo ficando cada vez mais difícil a resiliência 
desse ambiente. 

Quando não há nenhuma forma de planejamento o ambiente torna-se vulnerável ao 
risco. Assim afirma Aleixo & Neto (2015), os principais problemas ambientais associados ao uso 
da terra são observados nas áreas incompatíveis com o meio físico, quando não há- limitações do 
mesmo. Essa não compatibilidade com esse meio, a um elevado índice de impermeabilidade no 
solo, gerando problemáticas condicionantes que desencadeiam os desastres, desmoronamentos 
e deslizamentos.  
 

CONCLUSÕES 

 
1- Assim, com a influência antrópica, na construção das ruas, avenidas, calçadas entre outras 
construções civis, o solo torna-se mais vulnerável, e estando essa encosta em contato com a 
humidade veio então a acontecer esse fenômeno, onde algumas pessoas tiveram a infelicidade 
de perder bens materiais ocasionados por esse desmoronamento. 
2- Apesar da cidade está situada em uma região semiárida, a presença de chuva nesse município 
é relevante em comparação aos municípios vizinhos, tendo essa como base um revelo também 
diferenciado para a região não se preocupava com esses eventos nem na sede do município e 
nem em seu território como um todo, causando surpresa aos moradores e as autoridades locais. 
3- Esse acontecimento evidenciou a atenção que as autoridades devem ter frente ao relevo e as 
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construções da cidade, analisando que seus aspectos naturais são diferenciados das demais 
regiões, assim, é importante que se faça um levantamento próprio das encostas que ameaçam 
riscos de deslizamento, para que as devidas atitudes sejam tomadas, e não retorne a acontecer 
um evento como esse.   
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