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1. Descrição da barragem

O açude Caldeirão está situado no rio homônimo, afluente do rio dos 

Matos, município de Piripiri, cerca de 180 km de Teresina, Estado do Piauí, 

na localidade denominada “Lagoa”, situada a 9 km da sede do município. 

A finalidade do açude é a de armazenamento e regularização do rio, 

favorecendo a irrigação das áreas de várzea da região.z

A barragem possui altura máxima de 22 m e é constituída de um maciço 

de terra com enrocamento a jusante. Durante a construção foi incorporada 

uma cortina de concreto armado 15 m a jusante do eixo da barragem, 

engastada de 1,5 m a 2 m na rocha de fundação, em um trecho com extensão 

de 120 m, junto à ombreira esquerda. No restante da barragem e no mesmo 

alinhamento, previu-se a execução de um muro de chicana de cerca de 2 m 

de altura, com engaste de 0,70 m na rocha de fundação.

O talude de montante possui declividade variável, enquanto o de jusante 

tem a declividade constante (1V:2H), interrompida por valas e banquetas de 

drenagem superficial. O talude de montante é totalmente revestido de pedra 

rejuntada com argamassa de cimento e o de jusante contém uma rede de 

drenagem externa composta de valetas, poços, valas e banquetas (Fig. 2.136).

A barragem está assente em grande parte sobre sedimentos da Formação 

Cabeças, na área caracterizada por arenito fino, com estrutura sedimentar 

com estratificações cruzadas e planas. O arenito se apresenta alterado, friável 

e medianamente fraturado, com fraturas abertas e indícios de percolação. 

Após o enchimento do reservatório, fez-se necessário um tratamento na 

fundação, com injeções de calda de cimento, em face de infiltrações através 

das fraturas existentes no substrato arenítico.

O vertedouro, do tipo soleira espessa, se localiza na ombreira direita e foi 

escavado em rocha com 60 m de largura. Com lâmina de 1,50 m, descarrega 

uma vazão de 195 m³/s. A tomada d’água está localizada na ombreira esquerda 

e é composta por uma galeria de descarga com cerca de 50 m de extensão, 

uma torre de manobra e um passadiço de acesso à torre (Fig. 2.137).
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Figura 2.135 – Arranjo geral 
da obra (DNOCS, 2018)

Figura 2.136 – Seção transversal da barragem (DNOCS, 2018) Figura 2.137 – Vista parcial da barragem, a partir da margem esquerda. 
Notar o paramento de montante revestido em pedras argamassadas 
(foto dos autores)
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2. Descrição dos eventos

Ao longo de sua vida útil, a barragem do Caldeirão não apresentou um único 

acidente de porte, mas sim uma sequência de eventos que exigiram intervenções 

intensas e rápidas para a recuperação dos níveis de segurança aceitáveis.

Em janeiro de 1956 surgiram depressões no talude de montante, atribuídas 

ao uso do revestimento de pedra argamassadas como material protetor. No 

mesmo período surgiram indícios de fugas com carreamento de material, 

o que se constituiu no maior problema da barragem. Em agosto de 1956, 

a empresa Cementation Brasil S.A. Engenharia Geral foi contratada para 

realizar avaliações técnicas com o objetivo de eliminar as infiltrações, tendo 

identificado cinco locais de surgências de água, em pontos diferentes e com 

vazões elevadas. Existem referências sobre reparos na barragem feitos em 

dezembro daquele ano.

Durante todo o ano de 1957 há registros de continuação das perdas sem 

que tenham sido tomadas medidas aparentes de contenção. Em abril 

daquele ano, por exemplo, foi registrada uma vazão de fuga de 20 l/s 

na então mais recente surgência detectada. Naquele ano, o consultor 

engenheiro Casemiro José Munarski elaborou um relatório que tratava 

dos problemas das surgências, referindo-se a um grande solapamento no 

corpo da barragem em torno da Estaca 32. Tal situação foi sanada, segundo 

Munarski, através de um sistema de filtros invertidos. 

Novas evidências do fenômeno surgiram em lugares mais próximos ao 

encontro com a ombreira esquerda, com a situação ficando “dia-a-dia mais 

crítica a ponto de se temer a ruptura geral do corpo da barragem”. Fez-se então a 

remoção da parte atingida a jusante, seguindo-se medidas que consistiram na 

abertura de duas valetas a montante da barragem, isolando-se o muro de pé da 

saia no entorno da Estaca 34. A exposição da fundação naquele local revelou 

um arenito superficialmente pouco alterado, notando-se, em profundidade, a 

presença de planos de estratificação com juntas de material alterado. 

A percolação da água por este material foi facilitada porque o muro não 

havia sido suficientemente engastado, dando mostras de um orifício por 

onde a água se infiltrava, ao longo da estratificação. A água saía a jusante 

com velocidade e pressão suficientes para promover o carregamento de 

partículas (Figura 2.138).

Figura 2.138 – Em 2012, o revestimento do talude de montante, em pedras 
argamassadas, estava a requerer reparos (http://caldeiraonet.blogspot.
com/2012/04)
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3. Medidas de recuperação

As providências sugeridas constaram da impermeabilização da fundação 

por meio de injeções de calda de cimento, com o objetivo de se contar 

com duas cortinas, uma de cada lado do muro do pé de montante. As 

perfurações seriam executadas com sondas rotativas distantes entre si de 1 

m até a profundidade de 5 m, utilizando-se nas injeções de calda de cimento 

uma pressão de 2 até 3 atm (e até 5 atm nas camadas mais profundas). A 

partir do eixo da barragem, adicionalmente, executar-se-ia uma cortina 

paralela ao mesmo, cuja direção interligaria o ponto de entrada na Estaca 

34 e o solapamento na Estaca 32. A jusante, finalmente, recomendava-se a 

construção de um filtro invertido, constituído de areia, brita e enrocamento, 

executando-se uma tubulação para a condução das águas percoladas.

Existem informações de que foi realizado, na ombreira esquerda, um 

serviço de injeções de calda de cimento, tendo o primeiro furo injetado 

apresentado uma absorção de 394 sacos. No início das injeções, a calda 

de cimento utilizada foi com fator água/cimento de 10:1, engrossando-

se a calda progressivamente até 6:1. A pressão de injeção foi equivalente 

à da coluna d’água, no mesmo alinhamento transversal, adicionada de 

10%. Após a injeção neste primeiro furo, não houve absorção de calda em 

nenhum dos demais furos efetuados, espaçados de 3 m.

A partir daí, existem apenas registros esparsos que se referem, em essência, 

à cota do espelho d’água, omitindo-se informações se o problema de fugas 

havia sido debelado ou não.

4. Causas dos acidentes 

O conjunto de acidentes que pontuaram a vida da barragem de Caldeirão, 

em níveis variados de gravidade, decorreram de dois fatores primordiais: 

de um lado, a natureza da fundação, constituída por arenitos brandos e 

friáveis da Formação Cabeças, intemperizados, com fraturas abertas e 

indícios de percolação; de outro lado, algumas características do projeto 

que não tiveram um bom desempenho, como o revestimento em pedra do 

paramento montante, ou as tentativas infrutíferas de “vedar” o fluxo d’água 

pela fundação com injeções de calda de cimento, técnica reconhecidamente 

inadequada para este tipo de fundação.
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