
 

 

CARTA ABERTA AO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, AOS GESTORES MUNICIPAIS, GOVERNO 

FEDERAL E AUTORIDADES CONSTITUIDAS 

BARRAGEM DO RIO FLORES – RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E USO COMO 

INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO MEARIM. 

Pedreiras, Maranhão, 16 de março de 2019 

 

 Reunidos na Câmara Municipal de Vereadores de Pedreiras, sito à Rua Maneco Rego nº 906, 

centro, Pedreiras Maranhão a URBF - UNIÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BARRAGEM DO RIO 

FLORES – Movimento criado com a participação do CBH – Rio Mearim, Prefeitos, Vereadores, 

Organização da Sociedade Civil de todo o Vale do Mearim, para zelar proteger e buscar meios para a 

Barragem do Rio Flores cumpra com sua Função Social 

O Projeto Hidro agrícola do Flores é um desdobramento do Plano Geral do Mearim e Afluentes 

(criado em 1978), que previa uma série de obras para resolver o problema das enchentes e 

consequentes prejuízos ocasionados às populações ribeirinhas ao longo do curso do rio Mearim.  O 

Plano visava à construção de 05 (cinco) barragens ao longo do rio Mearim e seus afluentes, ao mesmo 

tempo, buscava melhorar a situação do transporte fluvial e proporcionar condições de aproveitamento 

do seu potencial agrícola e energético. Portanto, O Projeto Flores é apenas a etapa inicial do Plano, 

compreendendo a construção de uma barragem na confluência dos rios Mearim e o seu afluente Flores 

e a implantação de projetos de agricultura irrigada. 

Vale ressaltar que a preocupação com as cheias do rio Mearim remonta longas datas, O deputado 

federal Eurico Ribeiro foi primeiro político maranhense a levantar essa bandeira e sugerir o 

barramento do rio Flores e o Mearim como solução. Através do projeto de Lei  nº. 2976, 

publicado no Diário do Congresso Nacional em 20 de maio de 1961. 

Os estudos e levantamentos para a execução do Projeto Flores foram intensificados a partir da segunda 

metade da década de 1970, pela empresa Geotécnica S/A, contratada pelo DNOS (Departamento 

Nacional de Obras e Saneamento), órgão vinculado a SUDENE (Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste).  O trabalho efetivo de construção da Barragem do Flores, a 

mobilização das primeiras equipes para as obras começou com a implantação dos canteiros de obras, 

onde a construtora era a CBPO (Companhia Brasileira de Projetos e Obras) e a consultora era a 

Geotécnica S/A. Os estudos de viabilidade (projetos de campo) deram-se de 1974 a 1978, fazendo 

CÂMARA DE VEREADORES DE 

PEDREIRAS-MA 



estudo dos relevos, hidrológicos e geotécnicos (solos) áreas de empréstimo (jazidas) acessos pessoal e 

logístico. Segundo o jornal Imparcial, em matéria publicada em 14 de abril de1995, afirmara que a 

Barragem custou aos cofres públicos cerca de R$ 10 milhões. A obra teve início em 1982 e fora 

inaugurado em 1987. 

Importa relatar que a partir da sua inauguração o Projeto Hidro agrícola do Flores esteve na maioria 

do tempo relegado ao esquecimento, fatores tais como - corte de verbas, falta de uma gestão 

competente e acompanhamento técnico responsável fizeram com que o projeto inicial planejado, não 

obtivesse êxito, hoje o projeto Piloto de Produção vinculado ao Projeto, encontra-se totalmente 

sucateado. 

CONSIDERANDO que o estabelece o PNSB – Plano Nacional de Segurança de Barragens, a Lei 

12.334/2010 no Art. 3
o
 São objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB):  

 
I - garantir a observância de padrões de segurança de barragens de maneira a reduzir a possibilidade de acidente 

e suas consequências;  

II - regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases de planejamento, projeto, 

construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação e de usos futuros de 

barragens em todo o território nacional;  

III - promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos 

responsáveis por barragens;  

IV - criar condições para que se amplie o universo de controle de barragens pelo poder público, com 

base na fiscalização, orientação e correção das ações de segurança;  

V - coligir informações que subsidiem o gerenciamento da segurança de barragens pelos governos;  

VI - estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a avaliação da adequação aos 

parâmetros estabelecidos pelo poder público;  

VII - fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de riscos.  

CONSIDERANDO o que estabelece o Art. 4o  São fundamentos da Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB):  

I - a segurança de uma barragem deve ser considerada nas suas fases de planejamento, projeto, 

construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação e de usos futuros;  

II - a população deve ser informada e estimulada a participar, direta ou indiretamente, 

das ações preventivas e emergenciais;  

III - o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o 

desenvolvimento de ações para garanti-la;  

IV - a promoção de mecanismos de participação e controle social;  

V - a segurança de uma barragem influi diretamente na sua sustentabilidade e no alcance 

de seus potenciais efeitos sociais e ambientais.  

CONSIDERANDO o que preconiza o Art. 12.  O PAE (Plano de Ação de Emergência) 

estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor da barragem em caso de situação de 



emergência, bem como identificará os agentes a serem notificados dessa ocorrência, devendo 

contemplar, pelo menos:  

I - identificação e análise das possíveis situações de emergência;  

II - procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou de condições 

potenciais de ruptura da barragem;  

III - procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações de emergência, 

com indicação do responsável pela ação;  

IV - estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em 

situação de emergência.  

Parágrafo único.  O PAE deve estar disponível no empreendimento e nas prefeituras 

envolvidas, bem como ser encaminhado às autoridades competentes e aos organismos de defesa civil 

Diante do Exposto, e a necessidade urgente de uma providencia responsável, a URBF – UNIÃO PARA 

REVITALIZAÇÃO DA BARRAGEM DOS FLORES, que está representando os anseios da 

sociedade civil organizada e o poder da região do Médio Mearim, irmanada com os deputados 

estaduais, deputados federais e Senadores do Maranhão, vem solicitar: 

1. A mudança urgente da gestão da Barragem das flores, que hoje está sob a responsabilidade do 

DNOCS (departamento Nacional de Obras Contra Secas) para CODEVASF (Companhia de 

Desenvolvimento Vale do São Francisco); 

2. Recuperação das Estradas que ligam os Municípios da região; 

3. Revitalização dos Projetos PILOTO I e II; 

4. Cumprimento da LEI 12.334; 

5. Buscar meio para que o Plano Diretor de controle das enchentes do Rio Mearim, seja efetivado; 

6. Definir políticas públicas de incentivo ao processo produtivo agropecuário, com o 

aproveitamento de toda água da Barragem, tanto a represada como a que desce pelo vertedouro; 

7. Revitalização do Projeto Piloto vinculado ao projeto da Barragem do Rio Flores; 

8. Garantir Assistência Técnica e Extensão Rural sistemática aos produtores envolvidos em 

projetos de produtivo; 

9. Envolver os gestores Municipais no processo de Planejamento, execução e acompanhamento  

ao desenvolvimento sustentável da Região; 

10. Criar políticas Públicas de acesso ao Crédito, processamento e Comercialização da produção 

regional; 

Assinam esta Carta todos os presentes.  

 

 

 

 



 

 

 

 


