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1. Descrição da barragem

Segundo Nota Técnica divulgada pela Agência Nacional de Mineração (ANM), 

no distrito de Oriente Novo, município de Machadinho D`Oeste, Estado 

de Roraima, por necessidade de mobilidade dos moradores construíram-

se acessos (passagens) recortando o leito natural do rio. Feitos de forma 

rudimentar, compostos de troncos ocos, recobertos por material argilo-arenoso 

com pouca ou nenhuma compactação (ou travessias feitas apenas com troncos 

de árvores que funcionavam como se fossem diques), esses acessos permitiram 

o deslocamento na região. A nota da ANM revogou as primeiras informações 

divulgadas logo após o registro do acidente, pois até aquele momento se fazia 

referência ao rompimento de uma antiga barragem de rejeitos já desativada. 

2. Descrição do acidente

De acordo com a nota da ANM, a incidência de fortes chuvas provocou o 

galgamento de três passagens construídas sobre o leito do rio, seguido 

pelo rompimento das estruturas e liberação do caudal por elas represado 

(Figura 2.402). Entretanto, os efeitos do rompimento dessas três estradas 

foram limitados e findaram-se na própria área já degradada por atividades 

de mineração pretérita, no dia do evento. 

3. Consequências do acidente

A informação divulgada pela imprensa logo após o acidente registrava que, 

segundo a Polícia Ambiental, 50 famílias haviam ficado isoladas, mas não houve 

registro de vítimas. Sete pontes teriam sido destruídas, duas delas localizadas 

na rodovia RO 257, que liga Ariquemes ao município. Já a nota divulgada pela 

ANM não fez referência a danos ou contratempos sofridos pela população local.

4. Medidas de recuperação

Não foram localizadas informações a respeito da recuperação das travessias. 

É provável que elas tenham sido reconstituídas em curto espaço de tempo.
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Figura 2.402 – Vista de uma das três passagens rompidas por transbordamento, liberando o volume de água represado a montante 
(ANM, 2019)
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5. Causas do acidente 

Dados obtidos da observação do pluviômetro convencional (Código 

ANA 00962000), localizado no distrito de Oriente Novo, indicaram uma 

precipitação acumulada entre os dias 25 e 29 de março de 2019 de 260,4 

mm. O fenômeno ocorrido em Oriente Novo pode ser descrito como um 

evento climatológico de precipitação intensa que incidiu sobre um solo já 

Figura 2.403 – Segundo ponto de rompimento de travessia, em área já degradada pelas atividades de mineração 
(ANM, 2019)

saturado (final do período de chuvas), em uma zona pretérita de intensa 

atividade garimpeira que, consequentemente, moldou a fisiografia local 

com margens do córrego degradadas (Figura 2.403).

Induz-se que as travessias sobre os córregos tenham atuado 

momentaneamente como se fossem barramentos, retendo e acumulando 

água por curto espaço de tempo até romper, liberando o caudal que teria 

danificado outras pontes em seu caminho.
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6. Material consultado

ANM – Agência Nacional de Mineração – Gerência de Segurança de Barragens – Nota Técnica n0 18/2019 – DISBM-GSBM-SPM-ANM-ESGJ – Enchente na região de 

Machadinho d´Oeste – Estado de Rondônia. Abril/2019. 17 páginas.

WIKIPÉDIA – Rompimento de barragem em Machadinho d´Oeste. Acesso em 05/12/2019. 2 páginas.

MACHADINHO D´OESTE RO




