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RESUMO: Na cidade do Rio de Janeiro há um conjunto de pedreiras que encerraram suas 
atividades de explotação e atualmente abrigam diferentes usos. Em tais pedreiras são 
frequentes acidentes relacionados à queda de blocos. O presente trabalho tem como objetivo 
realizar uma análise computacional dos alcances dos blocos rochosos destas pedreiras, e a 
partir disto, avaliar a distância segura a partir da frente de lavra para a ocupação. A 
metodologia utilizada teve início com o levantamento das principais características geométricas 
(altura e inclinação) das antigas frentes de lavra, bem como da unidade geológica presente e 
do tipo de ocupação atual. As características geométricas foram reproduzidas em simulações 
computacionais dos alcances de blocos em encostas instáveis utilizando o software RocFall, 
que considera o problema a duas dimensões. Este programa utiliza as equações de balística 
para o cálculo dos alcances. O coeficiente de restituição atualiza as velocidades de lançamento 
após cada impacto do bloco com as diferentes unidades geológico-geotécnicas presentes no 
terreno. O processamento se encerra quando a velocidade linear do bloco é nula. Os principais 
aspectos considerados nas análises no RocFall são a massa dos blocos de rocha, calculadas 
em função dos volumes mais freqüentes nos eventos de queda de blocos na cidade, a altura 
de queda, a velocidade angular (rotação durante a trajetória) e materiais presentes na trajetória 
dos blocos (afloramento de rochas e asfalto). Os resultados demonstram que para 
afloramentos de rocha sã presentes na trajetória de blocos tanto para o domínio de granitos 
como para o de gnaisses em taludes com 90 graus de inclinação, o afastamento mínimo da 
frente de escavação deveria ser de cerca de 5,0 metros. Para o domínio de granitos em taludes 
com 80 graus de inclinação deveria existir um afastamento mínimo de cerca de 60,0 metros e 
para taludes com 70 graus de inclinação, deveria existir um afastamento mínimo de cerca de 
80,0 metros. Para asfalto presente na base da pedreira com domínio de granitos em taludes 
com 90 graus de inclinação, o afastamento mínimo da frente de escavação deveria ser de 
cerca de 2,0 metros; para taludes com 80 graus de inclinação, deveria existir um afastamento 
mínimo de cerca de 30,0 metros e para taludes com 70 graus de inclinação deveria existir um 
afastamento mínimo de cerca de 42,0 metros. Assim sendo, para atenuar os riscos, propõe-se 
estabelecer um afastamento mínimo seguro para ocupações futuras e auxiliar no planejamento 
do uso de praças das pedreiras ativas após a paralisação definitiva de suas atividades.  
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