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RESUMO: Na madrugada do dia 04 de abril de 2018, no distrito de Banquete, município de 
Bom Jardim, região serrana do Estado do Rio de Janeiro, ocorreu um acidente geológico 
provocado pela queda e posterior fragmentação e lançamento de blocos rochosos que 
chegaram a atingir um conjunto habitacional popular – felizmente não houve vítimas. O 
destaque para este acidente se faz pelo conjunto de circunstâncias únicas que fizeram os 
fragmentos dos blocos rochosos alcançarem uma distância surpreendente, pois as casas se 
situam a mais de 400 metros de distância do local onde houve a queda. O objetivo deste 
trabalho é apresentar à comunidade geológica o caso de um acidente geológico bastante 
singular, ocorrido no município de Bom Jardim (RJ). Na mesma manhã do ocorrido, técnicos da 
SUBPERD e do DRM-RJ realizaram uma vistoria técnica, em caráter emergencial, em apoio a 
Defesa Civil municipal e estadual. Nesta primeira vistoria já se constatou a condição atípica do 
processo geológico. A área em questão trata-se de uma escarpa rochosa gnáissica, com 
inclinação vertical e altura da base ao topo de, aproximadamente, 190 metros. O maciço 
rochoso apresenta fraturas tectônicas e de alívio, dando origem a lascas rochosas de 
espessuras variáveis.  No sopé da escarpa estende-se um longo e espesso depósito de tálus. 
E a jusante deste, encontra-se uma baixada coluvionar, com relevo suavemente inclinado, 
onde foi construído o conjunto habitacional. Quanto ao acidente do dia 04, uma lasca rochosa, 
de aproximadamente 200t, se desprendeu do maciço caindo de uma altura de cerca de 140 
metros em queda livre com algumas colisões com a parede rochosa. Durante a queda, o atrito 
com escarpa e, principalmente, a colisão com o depósito de tálus, ocasionou o fracionamento 
em blocos menores, e estes foram projetados em direções diversas, atingindo a impresionante 
distância de 400 metros - alcançando assim uma das residências do loteamento. Além da 
cominuição e projeção dos blocos, este impacto provocou o deslocamento de blocos e 
matacões localizados no depósito de tálus. Pela análise das equipes técnicas acredita-se que o 
impacto do bloco rochoso se deu sobre outro bloco que se encontrava na superfície do 
depósito de tálus (oriundo de quedas pretéritas), de maneira que somadas a energia potencial 
gravitacional mais a energia de impacto associado com a disposição da face do bloco que 
estava depositado na base foi criada uma condição única que possibilitou o (ultra)lançamento 
de fragmentos a tamanha distância e energia. Após a vistoria, o DRM-RJ elaborou um laudo 
técnico emergencial e dias após nova vistoria foi realizada em conjunto com técnicos da 
SUBPERD onde este também elaborou seu relatório técnico. Nestes documentos foram 
abordados questões quanto ao processo, ao risco existente para as moradias e quais possíveis 
medidas podem ser executadas para mitigar a probabilidade – ainda que seja considerada rara 
– de um novo acidente. Por fim, destaca-se que, na literatura consultada, este ˜fenômeno” foi 
identificado apenas em condições antrópicas, em função de detonações provenientes de erros 
de operacionalização no plano de fogo, sendo identificados como “ultralançamentos de 
fragmentos”.  
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