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DESASTRES DE ORIGEM NATURAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

ESTUDO DE CASO DO MORRO DO BUMBA, NITERÓI 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, o conceito de desastre de origem natural é utilizado, de forma recorrente, em nosso 

cotidiano. Os desastres podem ser provocados por fenômenos como tempestades extremas, 

escorregamentos, erosão, terremotos, tornados, furacões, entre outros. Além da intensidade desses 

fenômenos, o acelerado processo de urbanização verificado no último século, em grande parte do 

mundo, muitas vezes em áreas impróprias à ocupação de pessoas, tem intensificado as situações de 

perigo e de risco à população (AMARAL et al.,2011). 

Os principais fatores que desencadeiam os desastres, em áreas urbanas, são o mau uso do solo, 

o adensamento inadequado de construções, a ocupação irregular em áreas de encostas e áreas 

alagáveis, a ineficiência de serviços públicos, o acúmulo de calor à superfície e os processos de 

poluição ambiental (BRAZETTI et al., 2006). 

No Brasil, os impactos causados por esses fenômenos são tratados de forma segmentada pelos 

diversos setores da sociedade. Durante as últimas décadas, percebe-se a intensificação de prejuízos 

causados pelos desastres devido ao mau planejamento urbano. O papel das Defesas Civis, o 

engajamento das comunidades e o estudo e desenvolvimento de técnicas das universidades e dos 

centros de pesquisa são de primordial importância para que os fenômenos sejam entendidos e os 

impactos sejam mitigados e minimizados (BRAZETTI et al., 2006). 

Segundo o Anuário Brasileiro de Desastres (2010) foram registrados no Brasil, com 

reconhecimento da União, 862 desastres. Sendo os estados mais afetados por desastres Santa Catarina, 

Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, totalizando cerca de 58% da ocorrência nacional em 2010. 

O Estado do Rio de Janeiro é frequentemente afetado por eventos meteorológicos que causam 

transtornos à população, devido ao relevo acidentado e ao mau uso do solo urbano. Nas últimas 

décadas, com o desenvolvimento de novas tecnologias e a rapidez no fluxo de informações tornou-se 

possível a melhoria dos sistemas de previsão meteorológica. Porém, as áreas de risco passaram a ser 

ocupadas pela população de forma desordenada, o que aumentou consideravelmente 
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a vulnerabilidade aos eventos de chuva intensa, que ocorrem principalmente no verão e no início do 

outono (COSTA e HACKROTT, 2010). 

Um desastre associado a passagem de um sistema frontal, ocorreu entre os dias 05 e 07 de abril 

de 2010, onde a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) ficou paralisada. Houve cerca de 

120 mortes, 3262 desabrigados e 11.439 desalojados (ICICT-FIOCRUZ, 2010). Além de enchentes, 

alagamentos, quedas de árvores e corte na transmissão de energia elétrica. As mortes registradas na 

cidade de Niterói, ocorreram no bairro do Viçoso Jardim, na localidade conhecida como Morro do 

Bumba. Uma área densamente povoada e que durante as décadas de 1970-1980 foi um vazadouro de 

lixo da cidade. Ressalta-se que a partir da desativação do lixão, iniciou-se um processo de migração 

na área e a construção de moradias em seu entorno (LOGUERCIO, 2013). 

O objetivo principal do presente trabalho é analisar o ambiente sinótico e de mesoescala que 

gerou o evento conhecido como “Escorregamento do Morro do Bumba”, utilizando modelo 

numérico Brazilian Regional Atmospheric Modeling System (BRAMS). 

 

ÁREA DE ESTUDO 

O município de Niterói está localizado no Estado do Rio de Janeiro e inserido na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. O bairro do Viçoso Jardim faz parte da Região Norte do município. 

O escorregamento ocorrido no Morro do Bumba vitimou cerca de 50 pessoas, segundo o ICICT 

Fiocruz (2010) e teve como uma das principais características a ruptura de um material composto por 

um solo antropizado, visto que havia lixo acumulado e aterrado em seu entorno. 

No final da tarde do dia 5 de abril de 2010 a RMRJ foi atingida por uma tempestade que 

provocou chuvas inicialmente moderadas, passando a fortes e a seguir muito intensas, acompanhadas 

por ventos fortes, que atingiram 75 km/h no Forte de Copacabana. Na noite do dia 5 as principais 

avenidas da cidade (Avenida Brasil, Linha Vermelha, Aterro do Flamengo) já estavam alagadas e o 

trânsito ficou completamente paralisado. No dia 06/04 a RMRJ amanheceu completamente 

paralisada, com vários pontos de escorregamento e inundações, árvores caídas e problemas de 

transmissão na rede elétrica. De acordo com a Defesa Civil, apenas no município do Rio de Janeiro 

ocorreram 43 mortes, 544 desabrigados e 1410 desalojados (CALADO, 2012). 

No dia 7 de abril às 22 h um escorregamento em Niterói, no Morro do Bumba, provocou a 

morte de 50 pessoas. A região que estava sendo ocupada pela favela, já havia sido um depósito de 

lixo (lixão) durante 15 anos até ser desativado em 1981 (LOGUERCIO, 2013). Após o encerramento 

das atividades do lixão, foram se acumulando resíduos de terra sobre o montante, e assim foram sendo 

construídas habitações. No evento do escorregamento, cerca de 40 casas ficaram soterradas. 

 

METODOLOGIA 

Para simular as condições atmosféricas do período de 05 a 07 de abril de 2010 realizou-se um 

experimento com o modelo BRAMS para gerar as análises e previsões. O modelo foi inicializado 

com a reanálise 1 (KALNAY et al., 1996) disponíveis no National Center for Environmental 

Prediction (NCEP)/National Center for Atmospheric Research (NCAR), o tempo de integração 

utilizado foi de 120 horas, porém utilizou-se os três dias em que ocorreu o escorregamento do Morro 

do Bumba. 

Utilizou-se a relaxação Newtoniana, como forma do modelo assimilar os dados, no centro, 

nas laterais e no topo do domínio (nudging). A camada limite foi finamente refinada com taxa de 

stretch (esticamento) de 1.2. Optou-se por utilizar 3 grades aninhadas com resolução de 10 X 10 km 

(Grade 2), centradas nas coordenadas -22.89S e -43.08W (Figura 16) e nudging de 21600 na fronteira 

lateral, 43200 no centro, 21600 no topo. O modelo gerou os campos de precipitação acumulada. 

Foram realizados dois experimentos para o presente trabalho. O primeiro experimento foi 

realizado com os parâmetros padrões de radiação e de microfísica de nuvens do BRAMS. Porém, o 

modelo subestimou os valores de precipitação, que não serão apresentados no trabalho; já o segundo 

experimento, foi realizado a partir de alterações nas parametrizações supracitadas, com o auxílio dos 

Professores Wallace Menezes (UFRJ) e Pedro Dias (USP). 
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O experimento, com as parametrizações modificadas, mostrou que a utilização da distribuição 

de núcleos de condensação priorizou núcleos com o tamanho maior, que são mais compatíveis com 

os núcleos típicos do ar sobre os oceanos. Como exemplo, o teste de sensibilidade nos parâmetros 

descritos fez com que a precipitação acumulada em Niterói aumentasse de 30 mm para valores 

superiores a 100 mm. As Figuras referentes aos campos de cada variável meteorológica simuladas 

com o BRAMS foram elaboradas com auxílio do programa Grid Analysis and Display System 

(GrADS) (DOTY, 1995). 

 

RESULTADOS 

No dia 05 de abril de 2010, o BRAMS, na Grade 2 (Figura 2a), simulou valores de precipitação 

superiores a 35 mm. Para o dia 06/04 (Figura 2b), o BRAMS volta a simular precipitação próxima à 

área de interesse, mas com valores acima de 60 mm, ou seja, um volume de chuvas bastante superior 

ao encontrado no primeiro experimento que pode ser visto na Grade 2. 

Nos acumulados para o dia 07/04 (Figura 2c) e também o acumulado para os 3 dias de estudo 

(Figura 2d), acontece algo semelhante ao que foi simulado para o dia 06, com o modelo simulando 

valores de precipitação próxima à região de estudo acima de 110 mm, ou seja, substancialmente mais 

altos do que os encontrados no primeiro experimento. 
Figura 1 – Precipitação Acumulada no segundo experimento com o BRAMS, simulada na grade 2, nos dias (a) 

05/04/2010; (b) 06/04/2010; (c) 07/04/2010; (d) total em 72 horas. 

] 
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CONCLUSÕES 

Em termos políticos administrativos, destaca se o desastre do Morro do Bumba como um erro 

de planejamento devido ao mau uso do local para implantação do lixão, uma região de micro 

drenagem. Dentre os principais fatores que contribuíram para o desastre, quatro foram essenciais para 

desencadear a tragédia o lixo acumulado, a urbanização em local inapropriado, a média declividade 

do talude e o volume de água precipitado nos dias 05 e 07 de abril de 2010. 

O experimento utilizado para a análise do ambiente sinótico e de mesoescala, no período de 

05 a 07 de abril de 2010, com os parâmetros padrões (“default”) de radiação e de microfísica de 

nuvens do BRAMS, subestimou a variável precipitação. Por sua vez, o experimento realizado com 

alterações das parametrizações citadas apresentou resultados mais próximos aos observados pelos 

pluviômetros do Sistema Alerta Rio, localizados na cidade do Rio de Janeiro. 
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