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RESUMO

A macrocefalia urbana e o crescimento desordenado das cidades contribuem para a precarização das condições de vida na cidade, levando 
muitos, principalmente em grandes centros, a procurarem lugares inadequados para viver, expondo-se a condicionantes cujo perigo não se é 
imaginado. Como no caso do Morro do Bumba, localizado entre um vale no bairro Viçoso Jardim, bairro resultante do desmembramento da 
região já denominada Viçoso Jardim com o bairro Cubango. O estudo tem por objetivo descrever as causas do desmoronamento do Morro do 
Bumba e seus impactos. A metodologia é qualitativa, exploratória e bibliográfica, cujos textos foram selecionados a partir da base de dados do 
google acadêmico. O Morro do Bumba apresentava características urbanas diferentes, desde sua infra-estrutrura à sua base populacional. 
Localizado na zona norte de Niterói, Rio de Janeiro, abrigou desde 1970 um lixão e sua desativação é datada entre os anos de 1981 e 1986. Em 
1989 iniciou-se uma ocupação irregular da área do aterro, a qual era considerada como uma região de "extremo risco", pois facilmente poderia 
ocorrer deslizamentos pelo fluxo de detritos acumulados no solo. Independente do risco, este local passou a ser referência de moradia para cerca 
de 2000 pessoas. A união de fatores meteorológicos aos quais acarretaram intensas chuvas no período de abril de 2010, ultrapassando a 
capacidade de absorção do solo, o seu peso resultante, além da formação geológica por se tratar de um antigo lixão desativado fez com que no 
dia 07 de abril de 2010, ocorresse um grave acidente a partir de um deslizamento de terra que se estendeu por cerca de 600 metros, levando 
casas e toda a infraestrutura urbana que havia sido instalada no Morro, além de cerca de 67 mortos e mais de mil desabrigados.  A tragédia é um 
processo bastante amplo, que interage com diversos fatores. Este tem como base as questões de característica social e de planejamento urbano. 
As atuações politicas não são tão efetivas, ao se tratar que ainda à uma grande defasagem de atuações preventivas característica ambiental e na 
conscientização social.
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