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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Produto II do Aditivo ao Contrato PEC Nº. 0001 firmado entre 

o Consultor e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 27 de março de 2018, que tem por 

objeto a elaboração do Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) do Programa de 

Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (PROURBIS - BR-L1431), em sua 

versão preliminar.  

Este Produto II diz respeito à 2ª Etapa dos trabalhos relativos ao citado Contrato e trata do Marco 

de Gestão Ambiental e Social. Esse MGAS tem o objetivo de orientar os procedimentos a serem 

adotados e estabelecer critérios para a seleção dos projetos e obras a serem construídos no âmbito 

da 2ª fase do PROURBIS – Manaus. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo da 2ª fase do PROURBIS é contribuir ao desenvolvimento urbano integrado, sustentável 

e inclusivo de Manaus. Os objetivos específicos desse programa são: (i) alavancar a revitalização 

da AC mediante a implementação de uma intervenção integral âncora; (ii) melhorar a 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental das intervenções em zonas periféricas mediante 

atividades urbanas complementares e demonstrativas na ZL; e (iii) melhorar o planejamento e 

gestão municipal utilizando novas infraestruturas e ferramentas de gestão urbana, assim como 

Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC. 

A execução do PROURBIS II estará a cargo do IMPLURB, de acordo com um esquema de execução 

que será detalhado na Proposta para o Desenvolvimento da Operação. Sua preparação contempla 

avaliação técnica, social, ambiental e econômica dos projetos identificados para os quatro 

componentes. Incluirá também: (i) avaliação institucional do IMPLURB e análise integrada de riscos; 

(ii) desenvolvimento de alternativas técnicas de desenho e estudos de viabilidade econômica; (iii) 

estudos de impacto socioambiental; (iv) estudos de gênero e de serviços sociais; e (v) elaboração 

das linhas de base para matriz de resultados. 

O MGAS estabelece bases para o prosseguimento do programa, a partir da amostra selecionada e 

possui a seguinte estrutura, além dessa Introdução: 

1. Descrição do Programa e seus objetivos; 

2. Áreas de Intervenção do Programa; 

3. Critérios de Elegibilidade dos Projetos; 

4. Marco Institucional e Legal; 

5. Políticas de Salvaguarda do BID; 

6. Potenciais riscos e impactos ambientais e sociais; 

7. Requerimentos legais para os tipos de projetos a serem financiados; 

8. Esquema de execução e supervisão socioambiental; 

9. Conteúdo mínimo dos futuros RAAS / PGAS 

10. 10. Mecanismo de apresentação e resposta às queixas; 

11. Atribuições e Responsabilidades Institucionais; 

12. Consulta às Partes Interessadas. 
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1. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA E SEUS OBJETIVOS 

A 2ª fase do PROURBIS é caracterizada como um Programa de Obras Múltiplas, categoria B, onde 

foi estabelecida uma parceria entre o BID, a AFD e a PMM. O financiamento proposto é de U$ 112,5 

milhões de dólares, sendo que o BID aportará U$ 60 milhões, a AFD aportará U$ 30 milhões e a 

PMM aportará, como contrapartida, o valor de U$ 22,5 milhões de dólares. No alcance desse 

objetivo o Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus 

(PROURBIS II) está estruturado em três componentes a saber: 

1.1. Componente I. Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus 

Nesse componente serão investidos U$ 91,7 milhões de dólares, sendo que o BID e a AFD 

financiarão US$71,3 milhões e a PMM investirá US$20,4 milhões como contrapartida.  

1.1.1. Recuperação Urbanística da Área Central (AC):  

O objetivo deste subcomponente é financiar intervenções integrais âncora na AC de Manaus para 

alavancar uma transformação urbana sustentável e melhorar sua resiliência. Na Amostra 

Representativa essas intervenções estarão circunscritas a um polígono de 23 hectares 

correspondentes à área da Ilha de São Vicente. Segundo IDOM POLIS 2019, as principais diretrizes 

para a intervenção são:  

• transformar a Ilha de São Vicente em um polo cultural e de atividades turísticas e 

paisagísticas;  

• melhorar a articulação viária e promover a mobilidade ativa entre os espaços públicos na 

Ilha de São Vicente e parte da zona da Manaus Moderna com os demais espaços da AC;  

• revelar e mostrar o Rio Negro usando a relação visual com o rio como elemento 

estruturador da intervenção;  

• promover o adensamento habitacional por meio da habilitação de prédios ou espaços 

subutilizados para moradia e outros usos de interesse público, por meio do Plano de 

Habitação para o Centro de Manaus; 

• melhorar a resiliência do polígono de intervenção frente aos riscos de alagamento através 

de intervenções na infraestrutura de drenagem e saneamento ambiental;  

• articular a intervenção integral âncora com o projeto de requalificação do Porto de Manaus 

a ser desenvolvido pela Companhia das Docas do Maranhão (CODEMAR), responsável 

pela administração do espaço; entre outros; e, 

• Compatibilizar as questões sociais envolvidas nas áreas do projeto. 

• As intervenções referentes à instalação da Unidade Básica de Saúde e dos equipamentos 

comunitários sociais (CAPS AD II e CEO) ainda não possuem terreno definido. 



 

11 
PRODUTO II – RAAS versão preliminar 

1.1.2. Urbanização Integrada da Zona Leste (ZL):  

Este subcomponente financiará projetos para o desenvolvimento urbano sustentável da Zona Leste 

complementando e otimizando as intervenções do PROURBIS I e da PMM, como: (i) a construção 

de infraestrutura básica e de equipamentos urbanos para melhorar o hábitat e sua resiliência 

(pavimentação permeável de ruas e calçadas; (ii) iluminação; (iii) construção de parques e praças 

com sistemas de retenção de águas de chuva; (iv) construção de equipamentos e mobiliário 

administrativos e sociais eco eficientes; (v) dispositivos para atendimento especializado a grupos 

vulneráveis (centros de referência de  

Todas as obras desse subcomponente contemplarão a incorporação de inovações tecnológicas que 

permitam alavancar o impacto econômico, garantindo a sustentabilidade socioambiental, 

adaptando-as às mudanças do clima, com o objetivo de convertê-las em uma referência para 

intervenções similares a serem empreendidas pela PMM em outras zonas periféricas de Manaus. 

1.2. Componente II. Fortalecimento do Planejamento e a Gestão Urbana 

Nesse componente serão investidos U$ 12,8 milhões de dólares, sendo que o BID e a AFD 

financiarão US$ 11,5 milhões e a PMM investirá US$ 1,3 milhões como contrapartida.  

Esse componente financiará a contratação de especialistas urbanos e a troca de experiências com 

outros institutos de planejamento brasileiros para fortalecer a estrutura e gestão geral do IMPLURB 

(por exemplo, com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC);  

Financiará também as seguintes atividades e obras: 

• a implantação de administrações regionais para as distintas áreas da cidade;  

• a reforma do prédio do IMPLURB com certificação ecoeficiente como EDGE20 ou similar;  

• a construção do Centro de Cooperação da Cidade, que promoverá vigilância integrada na 

cidade. 

• a aquisição de equipamento para melhorar o planejamento e a gestão urbana (aplicativos, 

computadores, plotadoras e periféricos); a elaboração ou atualização de planos diretores, 

como de ordenamento de uso e ocupação do solo da orla fluvial urbana de Manaus, de 

saneamento e drenagem, ou para a ZL; estudos de tráfego para as vias principais da área 

de abrangência do programa, sobre o comportamento hidrodinâmico das bacias de São 

Raimundo e do Igarapé dos Educandos, e de mitigação das mudanças climáticas de longo 

prazo considerando o contexto amazônico (considerando os trabalhos realizados pelo 

PROSAMIM liderados por INE/WSA);  

• projetos executivos para o sistema viário e cicloviário para AC e de licenciamento de obras.  
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Adicionalmente, o programa realizará um programa de capacitações em gestão urbana como em 

concessões e parcerias público-privadas, monitoramento e fiscalização de obras, mobilidade 

urbana, aquisições verdes (green procurement), e em mecanismos verdes de obtenção de crédito.  

1.3. Componente III. Administração do Programa 

Financiará atividades ligadas ao apoio à gestão do programa, supervisão técnica e ambiental das 

obras, estudos e projetos, monitoramento, coordenação e avaliação. 

Figura 1 - Área de atuação na Área Central. 

 
Fonte: Estudo Preliminar, Consórcio IDOM / PLIS, 2019 
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Figura 2 - Área de atuação do PROURBIS II na Zona Leste. 

 
Fonte: Plano Diretor de Manaus e Google Maps, 2019. 
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Figura 3 - Áreas de Intervenção do PROURBIS II. 

 
Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor, 2019. 

 

 

2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO; 

A área contemplada da amostra, no âmbito do Programa (PROURBIS II), tem duas localizações: 

(i) a primeira na Zona Leste da cidade, em comunidades de baixa renda, mais especificamente 

no Bairro Jorge Teixeira; (ii) a segunda na Área Central da cidade, identificada como Centro-

Sul, pelo Plano Diretor de Reabilitação do Centro de Manaus (IDOM PÓLIS, 2015), localmente 

conhecida como “Ilha de São Vicente”. 

As Figuras a seguir apresentam as áreas de intervenção do Programa para a Zona Leste e Área 

Central de Manaus. 

  

Bairro Jorge 
Teixeira 

Área Central 
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Figura 4 - Áreas de Intervenção – PROURBIS II. 

 
(i) Bairro Jorge Teixeira – Zona Leste – Comunidades: Bairro Novo, Monte Sião e Artur Virgílio; e, (ii) Área 

Central  
Fonte: Foogle Maps, adaptado pelos autores, 2019 

 

Zona Leste – Bairro 
Jorge Teixeira 

Área Central 
ou 

Sub-zona de 
Interesse 
Histórico 
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Figura 5 - Setores Urbanos de Manaus. 

 
Fonte: Anexo 2 do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus, 2009. 

Bairro Jorge Teixeira 

Bairro Centro 
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Figura 6 - Centro de Manaus - em Destaque O Subsetor do Centro Histórico – Área de Intervenção do 
PROURBIS II. 

 

Fonte: Plano Diretor de Reabilitação do Centro de Manaus – IDOM PÓLIS; adaptado pela NCA, 2015. 
Observação: A área de intervenção, foco do PROURBIS II, é o Centro-Histórico.  

 

 

2.1. Diagnóstico Ambiental 

As áreas de intervenção (Zona Leste e Área Central) inserem-se integralmente em zona urbana 

consolidada, onde se destacam uma elevada densidade urbana e pouca biodiversidade. Os 

principais problemas ambientais das áreas de influência direta do projeto são: alagamento sazonal, 

desmatamento, queimadas no entorno da área urbana, diminuição da diversidade biológica, 

lançamento de lixo nos corpos de água (igarapés), contaminação do solo pelo aterro de lixo durante 

a época de seca1, e ocupações residenciais nas APPs (ao longo dos igarapés). 

A descrição a seguir resume estudo ambiental realizado para a 1ª fase do PROURBIS, desenvolvido 

pela CONCREMAT, 2008. 

                                                 
1
No início de novembro de 2015 a Prefeitura retirou mais de 5 toneladas de lixo lançados nos igarapés, que durante o 

período de baixa pluviosidade, provoca mau cheiro e contaminação do solo. 

Área objeto de requalificação 
pelo PROURBIS II - amostra 
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2.1.1. Aspectos do clima 

A cidade de Manaus destaca-se como um local onde a temperatura, a umidade e a precipitação têm 

valores distintos para a região devido às características do “clima urbano” – caracterizado pela 

urbanização, com os processos simultâneos de eliminação da cobertura vegetal, pavimentação, 

mudanças dos critérios de escoamento d’água, verticalização das construções e outros fatores. Os 

dados climáticos da cidade de Manaus (AM) de que trata esse relatório se concentra sobre as 

informações sobre os dados de temperatura, precipitação umidade e ventos dominantes.  

a) Temperatura - A média anual é de 34,1oC. A amplitude térmica verificada é de apenas 2,9o C. 

Os maiores valores máximos médios são registrados no mês de setembro (37,5o C), estação “seca” 

e os menores valores máximos (33,1 o C), na estação chuvosa. Há uma pequena variação entre os 

valores mínimos: 20,5º C a 20,7º C (em julho e agosto) e o valor máximo (em setembro) 21,6º C. Os 

valores extremos registrados nos últimos 30 anos, estão entre 14,3º C (mínimo) e 22,0º C (máximo). 

b) Pluviosidade - A estação chuvosa tem seu início em dezembro, prolongando-se até junho, e a 

estação “seca” ocorre entre julho a novembro. Abril é o mês mais chuvoso e agosto com o de menor 

índice de chuvas. O mês de março tem o maior período com dias com chuva (22 dias) e agosto e 

setembro têm o menor número de dias (8 dias) com chuva. 

c) Cheias - As cheias fluviais são fenômenos normais dentro da dinâmica dos rios em geral. No 

caso das cheias que ocorrem na orla de Manaus, ao longo do Rio Negro e seu entorno, são devidas, 

em sua maior parte, às contribuições do Rio Solimões e dos seus afluentes da margem direita e, em 

menor grau, aos tributários da margem esquerda. As cheias têm grande influência na região devido 

ao tamanho da bacia hidrográfica (grande) e à pequena declividade dos seus principais corpos 

d’águas. A maior cheia verificada aconteceu em 2012 (superando a cheia de 1953), quando o rio 

Negro transbordou e ocupou toda a área central da cidade. 

Na cidade de Manaus o regime hidrológico dos igarapés é controlado pelas cheias e vazantes do 

rio Negro que é o maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas, o mais extenso rio de água 

negra do mundo e o segundo maior em volume d’água. Suas águas apresentam coloração escura, 

variando do marrom-café até o marrom-oliva. São águas muito ácidas e com alta concentração de 

material húmico, o que explica a coloração negra e a acidez. Durante a cheia (período chuvoso) o 

rio transborda e inunda as áreas de várzea. 

Segundo o Anexo Técnico do projeto de drenagem pluvial, o relevo topográfico interfere nas 

características das cheias que ocorrem nas bacias urbanas, uma vez que a velocidade do 

escoamento depende diretamente das declividades. 
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As intervenções no sistema de drenagem urbana estão previstas nos bairros Praça 14 de Janeiro, 

Presidente Vargas e Aparecida com a implantação de obras de melhorias no sistema de 

esgotamento sanitário, drenagem urbana e redução do risco de inundação. 

De maneira geral, a cidade sofre de problemas de alagações devido a: 

• Insuficiente capacidade das galerias, bueiros e igarapés, devido ao aumento da área de 

drenagem impermeabilizada e consequente aumento da vazão para drenagem; 

• Restrição de capacidade e entupimentos dos dispositivos de drenagem e dos cursos d’água 

devido aos resíduos sólidos lançados nas ruas e nos corpos d’água pela população; 

A Tabela a seguir ilustra a previsão de cheias, por cota de inundação, na Área Central, mais 

precisamente no Porto de Manaus. 

Tabela 1 - Níveis Máximos do Rio Negro e respectivos Períodos de Retorno–RN do Porto de 

Manaus. 

TR (em anos) Nível máximo do rio Negro (em metros) = RN Porto 

5 28,77 

10 29,08 

25 29,38 

50 29,55 

100 29,70 

Máxima registrada em 2012 29,97 (em 29/05/2012) 

Fonte: PPDU vol2 (2011) 

OBS. – A RN da pista do Porto, que é o ponto mais baixo as Área Central é de 29,00 metros 

Na Área Central as cheias afetam as margens dos igarapés São Raimundo (da bacia do Mindu) e 

Educandos, como mostra a Figura a seguir. 
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Figura 7 - Área Inundável da Área Central. 

 

Fonte: PDRC de Manaus, IDOM PÓLIS, 2018. 

 

Na Zona Leste, objeto de intervenção do PROURBIS II, a cabeceira do Igarapé do Mindu está fora 

da zona de interferência das cheias do rio Negro, e as áreas sujeitas à inundação devem- se à 

insuficiente capacidade hidráulica da drenagem e ao acúmulo de resíduos sólidos.  
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Figura 8 - Inundação do Igarapé Mindu em 2009. 

 

Fonte: PDDU de Manaus, vol II (2011) 
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Figura 9 - Lançamento de Resíduos à Margem do Igarapé. 

 

Fonte: Fotografia de Maria do Carmo B. Barbosa, 2015. 

 

d) Umidade – Em Manaus o período de chuvas guarda relação com os gradientes de umidade 

relativa. A cidade possui uma média anual de 82% de umidade relativa (UR), embora sejam 

frequentes os dias em que a umidade alcança os 100%. As médias elevadas (87% UR) ocorre em 

nos meses de março e abril, e as médias mais baixas (77% UR) ocorrem em agosto e setembro.  

2.1.2. Possibilidade das mudanças climáticas e sua influência sobre a área do 

Programa  

As cidades brasileiras serão vulneráveis às mudanças climáticas. Com incremento de períodos de 

seca, quase toda a Região Nordeste, o noroeste de Minas Gerais e as regiões metropolitanas de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus são as áreas do Brasil mais 

suscetíveis aos efeitos das mudanças climáticas que podem ocorrer até o final deste século.  

A Figura a seguir apresenta as áreas do Brasil mais suscetíveis às alterações do clima segundo o 

índice misto para medir a vulnerabilidade sócio-climática de uma região. 
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Figura 10 - Áreas mais Suscetíveis às Alterações do Clima (estão em vermelho as áreas de maior 

densidade populacional). 

 

Fonte: CCST-INPE / UNESP, 2018 

A partir das informações levantadas percebe-se que, por se tratar de área urbana, a cidade de 

Manaus, bem como a bacia amazônica devem ter potencial risco de seca (representando uma 

ameaça considerável à floresta amazônica). Contudo, em um cenário de elevação de 4o (graus) a 

região andina poderia experimentar um maior risco de inundação (por exemplo, devido ao 

derretimento acelerado das geleiras). Na Bacia Amazônica, as projeções de escoamento e descarga 

para a maior parte da bacia amazônica são divergentes. Para a parte ocidental da bacia, um provável 

aumento na vazão, escoamento, zona de inundação e tempo de inundação são projetados. 

Segundo a Política de Desastres Naturais do BID (OP 704) são identificados como desastres 

naturais os terremotos, maremotos, furacões, erupções vulcânicas, inundações, secas, epidemias, 

incêndios florestais e erosão e deslizamentos, bem como uma combinação entre eles, além dos 

acidentes que afetam negativamente a produção econômica e o meio ambiente, como explosões, 

derramamento de produtos químicos etc.  

Nesse sentido é provável o acionamento dessa salvaguarda para avaliar a probabilidade dos 

eventos de seca ou elevação do rio Negro e igarapé Mindu, com efeitos sobre as populações 

urbanas, as edificações, os negócios e investimentos e ao patrimônio histórico-cultural. 
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2.1.3. Aspectos Geológico-Geomorfológicos 

A cidade de Manaus está inserida na Bacia Sedimentar do Amazonas, que se estende por 500 mil 

km2 e, por isso, compõe uma variedade de formações geológicas. Todo o município é formado pelas 

rochas sedimentares continentais da Formação Alter do Chão – formadas por arenitos, arenitos 

argilosos, quartzo arenitos, argilitos e siltitos quartzosos.  

Na Zona Leste a estratigrafia na área dos igarapés é constituída por uma camada superficial de 

baixa resistência à penetração (aterro e/ou aluvião), sobrejacente a um estrato de solo de alteração 

de arenito, que já sofreu alguma mobilização. Sob estas camadas, encontra-se o perfil típico de 

intemperismo do arenito de Manaus, consistindo uma formação de solo residual composta por uma 

sequência alternada de areias finas siltosas e siltes arenosos, de resistência à penetração 

normalmente crescente com a profundidade, até alcançar o “impenetrável a percussão” na rocha de 

embasamento (arenito alterado).  

Na Área Central a topografia varia entre 23 metros (parte mais baixa) ao longo da orla do rio Negro, 

até 75 metros, onde está localizado o Cemitério ao longo da Avenida Álvaro Maia. Nas áreas a no 

entorno da área de estudos, os interflúvios tabulares apresentam eixos de maior comprimento com 

tênue tendência à direção NE. Os interflúvios tabulares configuram-se na melhor unidade para 

ocupação urbana. 

2.1.4. Hidrologia 

O igarapé do Mindu ocupa uma área de 6.542 ha e com extensão de 18,41km tem a sua nascente 

no Bairro Areal do Mindu, localizadas a montante das áreas dos estudos selecionadas no Programa, 

constituída pelo bairro Jorge Teixeira, englobando as comunidades Bairro Novo, Artur Virgílio e 

Monte Sião. 

Por drenar áreas urbanas esse igarapé constitui-se em coletor de efluentes domésticos e com aporte 

de resíduos sólidos, apresentando-se bastante poluído e com maus odores. No seu entorno são 

habitadas famílias que se beneficiam das águas impróprias para lazer e uso doméstico. 

Na Área Central é o regime de cheias e vazantes do rio Negro, e de seus afluentes (rios e igarapés) 

que definem os ciclos de inundação e seca com sazonalidade semestral. 

A amplitude média do rio Negro é de quase 28 metros na cheia, e cerca de 7 metros na vazante. 

Em 2012 registrou-se a maior cheia dos últimos 100 anos, com a cota de inundação de quase 30 

metros. 
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Na cidade de Manaus2, o rio Negro tem 9 sub-bacias hidrográficas (Mbh), a saber: (i) Colônia; (ii) 

Antônio Aleixo; (iii) Educandos; (iv) Mauá; (iv) Mauazinho; (v) Ponta Pelada; (vi) Puraquequara; (vii) 

Refinaria; (viii) São Raimundo (inserido na bacia do igarapé Mindu); e, (ix) Tarumã.Dessas sub-

bacias, as de maior incidência sobre a área urbana são as microbacias Educandos e São Raimundo 

– com cobertura de 70% da população residente da cidade. 

2.1.5. Qualidade da água 

Zona Leste - Na ZL, que está sob influência do Igarapé Mindu, Souz, Somingos (2018) analisou os 

principais agentes poluentes encontrados ao longo do igarapé do parque do Mindu (a jusante do 

bairro JT), em sua maioria, é de origem doméstica, sendo descartado pela população do seu 

entorno, e tem uma forte influência na qualidade de suas águas, pois isto acarreta alterações dos 

parâmetros físico-químicos de acordo com a Resolução 357/2005 do CONAMA. 

• A média do valor de pH das amostras analisadas foi de 7,45, o que demonstra uma faixa 

levemente alcalina, resultado em conformidade para águas doces classe II. O valor 

resultante é devido a influência antrópica neste igarapé.  

• A faixa de condutividade (C.E. µS/cm) encontrada das águas do igarapé do Mindu varia 

entre 11,0 e 90,0. Os valores estão muito elevados, o que indica alta concentração de 

contaminantes de despejos ao longo do igarapé.  

• Para a variável Oxigênio Dissolvido (O.D.), os valores elevados indicam condição melhor 

da água pois revela consumo de O2 pelos microrganismos no processo de degradação da 

matéria orgânica. O resultado encontrado (de 4,25 mg/L) está abaixo do que estabelece a 

Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces classe II (≥5 mg/L). Os dados indicam a 

entrada elevada de matéria orgânica no igarapé.  

• A turbidez encontrada foi de 3,44 NTU, resultado 9 dentro da especificação. O resultado 

encontrado indica um ambiente alterado com alta concentração de íons amônio (16,25 

mg/L) estando fora da especificação, o que pode acarretar eutrofização e diminuição do 

oxigênio dissolvido nos corpos hídricos.  

• O valor para Demanda Química de Oxigênio (DQO) foi de 35,85 mg/L, o que indica a 

existência de efluente biodegradável. 

Área Central - Na AC, de acordo com Fonseca et alii (2018), o rio Negro tem uma pequena variação 

anual de temperatura, exibindo uma amplitude térmica de 28.0 a 34,6 °C, com média anual, para as 

duas profundidades de 30,6°C. A transparência no rio mostrou variações de 0,8 a 1.7 m. Nos 

igarapés de São Raimundo e Educandos, esses valores vão de 0,2 m, na época de água baixa, até 

1,0 m quando, pela subida do nível do rio, o Negro penetra nesses afluentes. 

                                                 
2
Informações coletadas do PDCR de Manaus. 
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• Na subida das águas (janeiro a junho), o pH médio de todas as amostras foi de 5,3 

enquanto na descida (julho a dezembro) a média foi de 6,2. Essa característica é observada 

tanto no rio como nos igarapés, sendo que os três primeiros meses de vazante (julho a 

setembro), apresentam os valores mais altos.  

• A condutividade elétrica é normalmente baixa no rio Negro como consequência da baixa 

concentração de eletrólitos. 

• As bactérias totais são aqui consideradas como as capazes de crescer no meio de cultura 

evidenciam-se, alterações extremamente grandes, no número desses organismos, por 

unidade amostrada, variando de 1 a 37.170 colônias/ml. É importante ressaltar também 

que, no período da enchente, o número -de bactérias saprobiontes é 4,5 vezes inferior à 

média desses organismos, nas amostras coletadas no período de vazante.  

• Para os coliformes totais, os resultados apresentam uma variação bastante acentuada no 

número de organismos/ml, e evidenciam alguns pontos críticos de qualidade da água. Há 

uma nítida influência da época do ano sobre a quantidade desses microrganismos.  

2.1.6. Vegetação 

Na Zona Leste - Na Bacia do Mindu encontram- se vários fragmentos florestais importantes, quais 

sejam: (i) Nascente do Igarapé do Mindu; (ii) RPPN da Honda; (iii) Parque do Mindu. 

O Parque Municipal do Mindu apresenta pouca diversidade florística, distribuída nos três 

ecossistemas identificados (as florestas de terra firme; as florestas de várzeas e ou igapós). Ao longo 

das trilhas foram identificadas 41 famílias com 119 gêneros e 160 espécies. As famílias que mais se 

destacam são Leguminosae, Plamae/Arecaceae, Myrtaceae e Euphorbiaceae. Nas matas de terra 

firme são comuns o Tucumã (Astrocaryum acauleatum), o buriti (Mauritia flexuosa) e patuá (Jessenia 

bataua). Muitas espécies arbóreas emergentes torna a cobertura vegetal da área, aparentemente, 

uniforme. Sobressaem na fisionomia a carapanaúba (Aspidormerma oblingum), cardeiro 

(Scleronema micranthum), jatobá (Hymenaea courbaril), cumaru (Dpteryx odorata), mulateiro 

(Peltogyne paniculata), entre outras. 

Nas áreas antropizadas em estágio de recuperação, encontram-se espécies pioneiras, como a 

embaúba-branca ou árvore-da-preguiça (Cecropia leucócoma), lacre-branco (Vismia cayenensis), 

caroba (Jacaranda copaia), cupiuba (Goupia glaba) entre outras. Nas margens do igarapé do 

Mindu e de seus afluentes tem-se a floresta de baixio, caracterizado pela presença de vegetação 

de terreno encharcado. Nela, algumas árvores apresentam raízes aéreas, como a ucuúba (Virola 

divergens) e as palmeiras paxiúba (Socrotea exorrhiza) e o buriti (Mauritia flexuosa), formando 

grandes populações que auxiliam na manutenção e perenização das nascentes dos igarapés. 
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Na Área Central – Originalmente, a área de influência direta do Programa era entremeada de 

fragmentos florestais. Estas vegetações foram caracterizadas de acordo com o IBGE (2003):  

• Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas; 

• Floresta Ombrófila Aberta Aluvial; 

• Formações Pioneiras com influência fluvial e/ou lacustre herbácea; 

• Vegetação secundária. 

O cenário atual é de áreas urbana densamente ocupada, onde predomina uma flora típica de áreas 

antrópicas. Assim, ocorrem nessas áreas os pomares caseiros próximos às construções, 

constituindo num tipo de vegetação antrópica, em cuja área os moradores cultivam espécies de ciclo 

longo como fruteiras, e inclusive algumas palmeiras como o açaí (Euterpe oleracea) e pupunha 

(Bactris gasipaes). 

2.1.7. Fauna 

A alteração dos fragmentos florestais existentes e o processo de urbanização refletem na 

composição original da fauna. As áreas mais alteradas, como locais poluídos ou urbanizadas 

perderam muitas espécies, mas ainda abrigam algumas poucas que resistem a alterações extremas.  

Pesquisas realizadas por pesquisadores e estudantes da UFAM e do INPA relatam a existência de 

fauna na região – a seguir descrita de modo sucinto. 

a) Peixes - Poucas espécies são encontradas na calha do Igarapé do Mindu, apesar dessas 

espécies terem maior dependência de ambientes preservados e geralmente são sensíveis à 

poluição, como por exemplo, o jejú (Hoplerythrinus sp.) e o peixe-lápis (Nannostomus sp.). 

b) Répteis3 - A maioria das espécies de lagartos e anfisbenas está relacionada à floresta de terra-

firme e as matas de galeria. As espécies mais adaptadas a ambientes abertos são fortemente 

impactadas pela predação por gatos e cães domésticos. A espécie exótica Hemidactylus mabouia 

(lagartixa doméstica tropical) é uma exceção, pois suas populações só se estabelecem na presença 

humana, independente da predação por animais domésticos.  

Duas espécies são estritamente noturnas (T. rapicauda e H. mabouia). As demais têm hábitos 

diurnos, sendo que algumas são heliófilas, precisando de temperaturas mais elevadas para o bom 

funcionamento metabólico. Em função disso é frequente observar lagartos se aquecendo em 

manchas de sol. 

                                                 
3
As informações inseridas no relatório da CONCREMAT/2008 para répteis e anfíbios foram obtidas a partir das 

observações e projetos do Prof. Marcelo Gordo, UFAM. 
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A ação predatória de animais domésticos e a redução da cobertura vegetal nativa colaboraram para 

a redução da maioria das populações de lagartos, que têm como refúgio os fragmentos de florestas 

remanescentes de maior porte.  

Pelos ambientes atualmente disponíveis, é possível que os quelônios e o jacaretinga ainda ocorram 

em baixas densidades dentro da bacia do Mindu. 

A maioria das espécies de serpentes ocorre em baixas densidades naturalmente e associado a isso 

há o fato de que muitas delas possuem hábitos crípticos, que dificultam a sua localização.  

c) Anfíbios - Das 75 (setenta e cinco) espécies de anfíbios da Região de Manaus, 32 (trinta e duas) 

foram registradas até o momento na sub-bacia do Quarenta, especialmente no Campus da UFAM. 

Entretanto esse número dificilmente será muito maior, pois a grande diversidade de anfíbios está 

fortemente relacionada com florestas primárias de terra-firme e a diversificação de micro-habitats 

para reprodução. 

Uma vez que todas as áreas que ainda possuem cobertura vegetal foram perturbadas em maior ou 

menor grau e os fragmentos florestais encontram-se bastante isolados, muitas espécies que 

ocorrem normalmente em baixas densidades (e.g. Ceratophrys cornuta, Pipa pipa) ou que têm 

hábitos reprodutivos muito peculiares (e.g. Allobates femoralis, Phyllomedusa spp., Phrynohyas 

resinifictrix), certamente desapareceram da bacia, apesar de ainda ocorrerem nas florestas primárias 

do perímetro urbano próximas, como a APA Adolpho Ducke. 

d) Aves- Na bacia do Mindu a lista de aves existentes inclui espécies generalistas que ocupam as 

áreas mais degradadas e as espécies com requerimentos ecológicos mais específicos que ainda 

resistem em algumas áreas verdes da cidade de Manaus. 

As espécies de aves migratórias que foram registradas na bacia do Mindu. Elas podem ser divididas 

em dois grupos: (i) migrantes boreais (espécies que reproduzem na América do Norte e que migram 

para o sul durante o inverno boreal, entre setembro a março), e; (ii) migrantes austrais (espécies 

que reproduzem ao sul da América do Sul e migram durante o inverno austral para a região 

amazônica, entre abril e setembro). 

e) Mamíferos- Animais de grande porte (anta, veados, alguns macacos, porcos, onças etc.) já foram 

extintos. 

Das espécies comumente caçadas para alimentação, ainda podem ser encontradas espécies de 

tatus, preguiças, a cutiara, a cutia e a paca.  

O único animal citado na lista de espécies ameaçadas do IBAMA é o Sauim-de-Coleira (criticamente 

ameaçado), que ainda pode ser encontrado em fragmentos florestais na cidade de Manaus, cujas 

populações isoladas estão sendo alvo de pesquisas visando sua conservação.  
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2.1.8. Áreas protegidas 

De acordo como o PDDUA de Manaus, as Unidades de conservação que se localizam na área 

urbana são (art. 53 da LC 002/2014): 

a) Administrada pelo ICMBio (âmbito federal): 

• Parque Nacional de Anavilhanas; 

b) Administrada pelo IPAAM (âmbito estadual): 

• Área de Proteção Ambiental (APA) Margem Esquerda do rio Negro – setor Tarumã-Açu / 

Tarumã-Mirim; 

• Área de Proteção Ambiental (APA) Margem Esquerda do rio Negro – setor Atuirá / 

Apuazinho; 

• Parque Estadual Samaúma; 

• Parque Estadual do rio Negro – setor Sul; 

c) Administrada pela SEMMAS (âmbito municipal): 

• Parque Municipal do Mindu; 

• Parque Municipal das Nascentes do Mindu; 

• Refúgio de Vida Silvestre Sauim Castanheira; 

• Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé; 

• APA do Tarumã / Ponta Negra; 

• APA Adolpho Ducke; 

• APA Ufam, Inpa, Ulbra, Elisa Miranda, Lagoa do Japiim, Acariquara; 

• APA Parque Ponta Negra; 

• APA Parque Linear do Bindá; 

• APA Parque Linear do Gigante; 

Registram-se ainda as seguintes Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN): 

• Reserva Honda; 

• Reserva dos Buritis; 

• Reserva Água Grande; 

• Reserva Norikatsu Miyamoto; 

• Reserva Bons Amigos; 

• Reserva Nazaré das Lajes; 

• Reserva Sócrates Bomfim; 
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Na área de influência direta da Zona Leste e da Área Central não existem Unidades de Conservação 

– as áreas protegidas existentes são as APPs do rio Negro e dos igarapés que estão inseridos no 

perímetro das áreas de intervenção. 

Figura 11 - A APP da Área Central de Manaus. 

 

Fonte: PDRC, Consórcio IDOM/POLIS, 2018 

 

2.1.9. Patrimônio arqueológico 

A proteção dos bens de natureza arqueológica foi instituída pelo Decreto-Lei nº 25, de 1937, e são 

reconhecidos como parte integrante do Patrimônio Cultural Brasileiro pela Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 216. A criação do Centro Nacional de Arqueologia (CNA) - como Unidade 

Especial e integrante do Comitê Gestor do IPHAN - atendeu à necessidade de fortalecimento 

institucional da área de gestão do patrimônio arqueológico. 

Não há registros de sítios arqueológicos na Zona Leste (uma das áreas de intervenção do 

PROURBIS II). Porém, segundo informações do IPHAN, todo o Centro Histórico é considerado 

polígono de potencial sítios arqueológicos, pois já foram encontrados vestígios pré-coloniais na área. 

Portanto, qualquer intervenção nessa área, a Superintendência do Instituto de Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN) de Manaus deve dar sua autorização, por meio do preenchimento da 

FCA (Ficha de Caracterização de Atividade). 

Até 1997, o IPHAN dedicou-se ao trabalho de preservação dos quatro monumentos tombados em 

Manaus. Este legado documenta a arquitetura eclética produzida no auge do ciclo da borracha, no 

Faixa de APP do rio 
Negro no Centro de 
Manaus 
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final século XIX: o Teatro Amazonas, o Reservatório Mocó, o Mercado Municipal Adolpho Lisboa e 

o conjunto arquitetônico que abriga a sede da Superintendência. 

A conexão entre os patrimônios arqueológico, material e imaterial em Manaus e no estado do 

Amazonas afirma-se, para o Instituto, a partir dos anos 2000, sobretudo pela marcada presença da 

natureza no cotidiano da Região. 

2.1.10. Patrimônio Histórico 

O Centro Histórico de Manaus - tombado em 2012 - abrange uma área entre a orla do rio Negro e o 

entorno do Teatro Amazonas apresenta uma fração urbana formada por edificações do período 

áureo da borracha, mesclada a edifícios modernos e representa um dos maiores testemunhos de 

uma fase econômica ímpar no Brasil, quando a exploração do látex proporcionou o incremento da 

industrialização em escala mundial.  

A preservação deste núcleo, que configura a Área Central da cidade, garante a manutenção de seu 

patrimônio singular e integro. Manaus ainda possui uma arquitetura diversificada em vários estilos 

(Art Noveau e Belle Èpoque), com representação de todas as correntes ecléticas. 

No porto de Manaus, além do porto foi construído um cais sobre boias de ferro cilíndricas para flutuar 

independentemente do nível do rio. A arquitetura em ferro existe nos armazéns, no road-way sobre 

boias flutuantes, e nos edifícios da Alfândega e da Administração a estrutura de ferro.  

Os principais monumentos tombados são: (i) Mercado Municipal Adolpho Lisboa; (ii) Teatro 

Amazonas (inaugurado em 1896); (iii) Caixa d’água / Reservatório de Mocó; (iv) Praça Dom Pedro 

II – (inaugurada em 1897); (v) Relógio Municipal (construído em 1929); (vi) Academia Amazonense 

de Letras; (vii) Instituto Benjamin Constant;  (viii) Biblioteca Pública do Estado;  (ix) Cemitério São 

João Batista; (x)Centro de Artes Chaminé; (xi) Agência dos Correios e Telégrafos; (xii) Faculdade 

de Direito; (xiii) Grupo Escolar Euclides da Cunha; (xiv) Grupo Escolar Barão do Rio Branco (antigo 

Consulado de Portugal, em 1943); e, (xv) Grupo Escolar José Paranaguá; 

 

2.2. Diagnóstico Socioeconômico; 

Com uma população estimada em cerca de 2,15 milhões de habitantes, Manaus é o principal 

centro financeiro, corporativo e econômico do estado do Amazonas. Sexta cidade mais rica do 

Brasil, a cidade possui a segunda maior região metropolitana do norte do país e a décima 

segunda do Brasil. Além disso, a cidade é um dos principais destinos turísticos internacionais 

do Brasil. 
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Atualmente seu principal motor econômico é a Zona Franca de Manaus. Esse Polo Industrial, 

implantado na década de 1960, teve o objetivo de viabilizar uma base econômica na Amazônia, 

promover a melhor integração produtiva e social dessa região ao país e garantir a soberania 

sobre as fronteiras. 

A cidade aumentou gradativamente a sua participação no PIB brasileiro nos últimos anos, 

passando a responder por 1,4% da economia do país. Pode-se constatar, contudo, que o 

crescimento econômico verificado na cidade de Manaus, foi acompanhado de elevado fluxo 

migratório, com consequente desequilíbrio social da estrutura urbana. Mais recentemente, esse 

fluxo migratório, além de abrigar as famílias de imigrantes advindas das populações ribeirinhas 

e das comunidades indígenas do estado, Manaus têm recebido muitas famílias imigrantes de 

outros estados e até de outros países, o que demonstra a elevada condição de vulnerabilidade 

social. Segundo o IPEA, a região Metropolitana de Manaus é a que apresenta maior IVS (Índice 

de Vulnerabilidade Social) das 16 regiões – que é de 0,415 (2010). 

A vulnerabilidade social também é percebida por meio do número de pessoas que recebem o 

Programa Bolsa Família do Governo Federal, direcionado às famílias em situação de pobreza e 

de modo que consigam superar essa situação. Segundo relatório do Ministério do 

Desenvolvimento Socia (citado por ImpactHub, 2019), em Manaus, o total de famílias inscritas 

no Cadastro Único para Programas Sociais em dezembro de 2018 era de 236.806, das quais 

84% possuíam renda per capita inferior a meio salário mínimo (impactHub, 2018). O grupo mais 

vulnerável, e de maior representatividade são os catadores de material reciclável, os ribeirinhos, 

os agricultores familiares, os pescadores artesanais e os indígenas. 

2.2.1. Zona Leste 

O bairro Jorge Teixeira foi criado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, em 14 de março de 

1989, com a distribuição de lotes para pessoas carentes, principalmente do bairro São José. O bairro 

foi implantado sem planejamento urbano, e foi implantado para atender os fluxos migratórios, 

durante as décadas de 1960 e 1970, com o início da Zona Franca (ZFM).  

As pessoas que vinham para trabalhar na ZFM invadiam as áreas mais periféricas e com o tempo 

as casas recebiam asfalto, abastecimento e à eletricidade, no entanto, com qualidade precária.  

Atualmente, as marcas deste crescimento desordenado são notáveis; percebe-se por meio do 

aglomerado de casas de madeira, da falta de rede de esgoto, da iluminação pública inadequada, e 

do lixo nas ruas. O acesso ao transporte público é difícil e muitas ocupações estão em áreas de 

risco (sujeitas à inundações) – características de assentamentos de baixa renda. A segregação 
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territorial se dá também pela ausência de oportunidades de emprego, presença de áreas de 

violência e crime (da facção FDN - Família do Norte). 

Devido à pouca oferta de atividades de cultura e lazer, os moradores também passaram a organizar 

festas, cirandas, campeonatos de futebol, aulas de dança, dentre outros por meios próprios (sem 

apoio do Estado), o que gerou o desenvolvimento da capacidade de auto-organização nos 

moradores. 

De acordo com o Programa PROMINDU4, que realizou inventário socioeconômico em 2008, 

constatou-se que 500 famílias do Jorge Teixeira, vivem em condições precárias, ao longo da APP 

do igarapé Mindu, sujeita a constantes alagamentos durante o período de chuva. Ainda segundo o 

relatório socioeconômico desse programa, os aspectos relevantes dessas comunidades são: 

i. Comunidade Monte Sião - As famílias apresentam como chefes de família, em sua maioria, o 

sexo feminino -56,09%; e numa proporção menor o sexo masculino - 43,91%. Quanto ao tempo de 

moradia verifica-se que os moradores habitando com menos de 01 ano correspondem a 10,74%; de 

01 a 05 anos de moradia correspondem a 40,37%; de 06 a 10 anos são 38,52%; de 11 a 15 anos 

correspondem a 9,63%; e, de 16 a 20 anos, 0,74%.  

Em relação ao nível de instrução 35,42% atuam no mercado informal de trabalho; 23,62% estão 

inseridos no mercado formal de trabalho; 19,19% estão procurando emprego; 16,24% correspondem 

a outros; e 5,54% aposentados e pensionistas.  

Em relação ao nível de escolaridade pode-se concluir que os não alfabetizados são 9,23%; 1ª a 3ª 

série do Ensino Fundamental 16,61%; 4ª a 7ª série do Ensino Fundamental 33,58%; Fundamental 

Completo 6,64%; Fundamental Incompleto 12,18%; Médio Completo 15,13%; Médio Incompleto 

5,54%; Superior Completo 0,37%  e o Superior Incompleto 0,74%.A pesquisa também constatou 

que a renda média varia em R$ 564,94. 

ii. Comunidade Arthur Virgílio Filho- Esta comunidade apresenta um número de chefes de família 

do sexo feminino de 55,29%; e do sexo masculino 44,71%.  

Em relação ao tempo de moradia, os dados da pesquisa mostram que:1,18% da comunidade são 

moradores com menos de 01 ano; de 01 a 05 anos de moradia correspondem a 59,45%; de 06 a 

10 anos são 29,53%; de 11 a 15 anos, 7,87%; de 16 a 20 anos, 1,18%; de 21 a 25 anos, 0,39% e 

de 41 a 50 anos de tempo de moradia são apenas 0,39% da comunidade. 

                                                 
4
 O Programa PROMINDU tem como objetivo o controle da poluição do igarapé Mindu e a retirada de famílias em áreas 

de inundação desse curso d´água. 
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Os dados referentes ao nível de instrução os dados obtidos demonstraram que: os não 

alfabetizados são 3,53% da população; os que completaram de 1ª a 3ª série do Ensino 

Fundamental são 17,25%; de 4ª a 7ª série do Ensino Fundamental correspondem a 39,22%; o 

Ensino Fundamental Completo são 5,49%; o Ensino Fundamental Incompleto são 10,59%; o 

Ensino Médio Completo corresponde a 15,69%; o Ensino Médio Incompleto é de 6,67%; o Ensino 

Superior Completo 0,78%, e os outros 0,78%. 

A maioria dos beneficiários da Comunidade Arthur Virgílio estão inseridos no mercado informal de 

trabalho, o que corresponde a 34,90% da população. Pessoas procurando emprego são 28,63%; 

pessoas atuando no mercado formal de trabalho são 21,96%; outras situações somam 10,20% e 

os aposentados e pensionistas correspondem a 4,31%. A renda média da comunidade varia em 

R$ 429,84. 

iii. Comunidade Bairro Novo - Do total de famílias cadastradas nesta comunidade, 50,70% tem 

como chefe de família o sexo masculino e 49,30% femininos.  

Em relação ao tempo de moradia verifica-se que 5,80% têm menos de 01 ano de moradia no local; 

de 01 a 05 anos de moradia somam 56,52%; de 06 a 10 anos são 32,61%; de 11 a 15 anos são 

4,35%; e, de 16 a 20 anos equivalem a 0,72%. 

Quanto ao nível de instrução verifica-se que 7,04%não são alfabetizados; 11,97% têm ao menos da 

1ª a 3ª série do Ensino Fundamental; 32,39% estudaram de 4ª a 7ª série do Ensino 

Fundamental;9,86%completaram o Fundamental Completo; 7,04% têm o Fundamental Incompleto; 

19,01% cursaram o Ensino Médio Completo; 11,27% fizeram o Ensino Médio Incompleto; 0,70% 

estudaram o Ensino Superior Incompleto e outras situações correspondem a 0,70%. 

A maioria dos beneficiários na Comunidade Bairro Novo está inserida no mercado informal de 

trabalho apresentando-se em 33,80%; atuando no mercado formal de trabalho encontramos 

28,87%; procurando emprego 18,31%; outros somam 12,68%; aposentados e pensionistas 6,34%. 

A renda média varia em R$ 488,17. 

A partir dos dados acima relacionados conclui-se que: (i) a renda média das famílias é inferior a 1 

salário mínimo; (ii) são as mulheres que predominam como chefe de família (média de 53 %), 

demandando políticas específicas relativas a predominância do gênero; (iii) à exceção de Monte 

Sião, predominam nas outras comunidades o trabalho informal; (iv) cerca de 7% da população é 

analfabeta e a maioria só tem ou ensino fundamental. 

Segundo dados do SEBRAE de 2019, formalmente, a composição econômica do Jorge Teixeira 

pode ser vista na tabela abaixo: 
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Tabela 2 - Centro Empresarial do bairro Jorge Teixeira. 

N º DE 
FUNCIONÁRIOS 

QUANTIDADE 
DE EMPRESAS 

ATIVIDADES COMERCIAIS 

Somente o 
proprietário 

395 
Mercearias, Armazéns Varejistas, Artigos do Vestuário e 
Cabelereiro 

1 a 4 1010 
Mercearias e Armazéns Varejistas, Lanchonetes e 
Hortifrutigranjeiros 

5 a 9 78 
Mercearias e Armazéns Varejistas, Padarias Comércio 
de Outros Produtos 

10 a 19 28 
Materiais de Construção, Mercearias e Armazéns 
Varejistas e Artigos do Vestuário 

20 a 29 6 Comércio de Água Mineral e Atividades de Ensino 

30 a 39 4 
Reciclagem de Sucatas Metálicas, Alojamento e 
Atacado de Produtos Alimentícios 

40 a 49 1 Atividades de Ensino 

50 a 99 2 Padaria e Materiais de Construção 

100 a 199 2 Supermercados e Comércio de Madeira 

Fonte: Censo Empresarial (SEBRAE), in ImpactHub, 2018 

 

2.2.2. Área Central  

Segundo o diagnóstico do PDRC de Manaus (IDOM PÓLIS, 2015), em 2010 constatou-se que a 

área central da cidade tinha 12.545 domicílios com renda inferior a 3 salários mínimos (s.m.), o que 

corresponde a maioria dos domicílios dos 4 bairros da área central; quais sejam: Presidente Vargas, 

14 de Janeiro, Centro e Nossa Senhora Aparecida. Ressalta-se que o Centro é a localidade com 

predominância de uso comercial e, por isso, tem menor número de habitações. 

O estudo verificou que houve uma redução dos rendimentos das famílias na última década, em que 

pese as políticas públicas de renda mínima. Isso se refletiu na qualidade e configuração das 

moradias da área central, mais especificamente ao longo dos igarapés. A Figura a seguir ilustra a 

condição de renda da área central em 2010. 
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Figura 12 - Configuração da Renda da Área Central. 

 
Fonte: Plano Diretor de Reabilitação do Centro de Manaus – IDOM PÓLIS, 2015) 

 
A área Central possui 15 Instituições de Nível Superior (entre públicas e privadas), 13 escolas 

privadas e 25 escolas públicas (estaduais e municipais). Não há levantamentos do perfil educacional 

dos habitantes da área central, mas pode-se afirmar que, comparativamente à renda das famílias (a 

maioria abaixo de 3 salários mínimos) o nível educacional da população é baixo. Isso significa que 

os estabelecimentos escolares existentes na área central atendem a população da cidade em geral. 

O PDRC verificou também um elevado índice de analfabetismo nos chefes de família que moram 

na área central – correspondendo com as áreas de vulnerabilidade ambiental do local, ou seja: 

próximos aos igarapés. 

Em termos de quantidade de equipamentos assistenciais de saúde, a área central é bem servida, o 

que não significa uma boa cobertura, pois apresenta uma nosologia diversificada e típica de países 

em desenvolvimento com várias doenças de veiculação hídrica na população – especialmente nos 

bairros Nossa Senhora Aparecida e Presidente Vargas (IDOM PÓLIS, 2015). 

Em termos de vulnerabilidade social o PDRC verificou que é elevado o percentual (22,6%) de jovens 

de 15 a 19 anos que não estudam, implicando um perfil de baixa qualificação de mão de obra para 

o futuro. Além disso, 31,32% da população economicamente ativa está em condição informal de 

trabalho, destacando-se as atividades de vendedores, ambulantes, artesãos e artistas de rua.  

Em relação às mulheres 46,5% são chefes de família, e as atividades informais mais presentes na 

área central são: de confecção de roupas, produção de alimentos e artesanatos, revenda de 

produtos em geral e trabalhos domésticos. Esse panorama tem impacto significativo de 
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vulnerabilidade das famílias, especialmente as crianças. O estudo do PDRC de Manaus (IDOM 

PÓLIS, 2015) constatou que na área central muitas crianças trabalham (3,38% da população entre 

10 e 13 anos), com rebatimento sobre o nível educacional e à vulnerabilidade infantil. 

Outro fator de vulnerabilidade social são as condições precárias do trabalho dos estivadores e 

carregadores de bagagens da área portuária, que não têm formalidade de trabalho, lhes faltando 

proteção trabalhista e/ou social – alguns até residem na área central, e de modo precário. A própria 

instalação portuária é carente de infraestrutura pública, com ausência de coleta de lixo. 

Observa-se que a economia da região é basicamente composta pelo comércio formal (lojistas 

atacadistas e varejistas de utilitários em geral, itens para casa, eletrônicos, vestuário, papelaria, 

dentre outros) e informal (ambulantes e feirantes de frutas, verduras, vestuário e eletrônicos de 

segunda mão). Segundo dados do SEBRAE de 2019, formalmente, a composição econômica 

do Centro de Manaus é a seguinte: 

Tabela 3 - Centro Empresarial de Manaus. 

N º DE 
FUNCIONÁRIOS 

QUANTIDADE 
DE EMPRESAS 

ATIVIDADES COMERCIAIS 

Somente o 
proprietário 

408 Hortifrutigranjeiros, carnes e lanchonetes 

1 a 4 1.712 Hortifrutigranjeiros, vestuário e lanchonete 

5 a 9 438 Vestuário, Comércio de outros produtos e restaurante 

10 a 19 186 
Vestuário, Comércio de outros produtos e atividades de 
ensino 

20 a 29 47 
Vestuário, Clínicas Médicas e Manutenção de Máquinas 
e Eletrodoméstico 

30 a 39 17 
Agência de Publicidade e propaganda, Mercearias e 
Armazéns Varejistas e Lojas de Departamento 

40 a 49 10 Comércio de outros produtos, restaurantes e vestuário 

50 a 99 16 
Vestuário, Comércio de outros produtos e atividades de 
ensino 

100 a 199 3 
Agências de Viagens, Clínicas Médicas e Instalação de 
Sistemas de Refrigeração 

200 a 499 3 
Clínicas Médicas, Comércio de outros produtos 
farmacêuticos e Comércio de Móveis 

500 ou mais 2 Serviços Advocatícios e Lojas de Departamento 

Fonte: Censo Empresarial (SEBRAE), in ImpactHub, 2018 

Comércio Informal - A grande presença do comércio informal na Área Central de Manaus é um 

problema antigo que já foi objeto de várias intervenções diretas da PMM, com a intenção de reduzir 

e disciplinar a atividade. É importante registrar que esse tipo de comércio cumpri a função social de 

oferecer produtos, principalmente alimentos e vestimentas, a baixo custo a uma população de baixa 

renda, situação que não permite a sua simples remoção. 

Desde 2013, a partir de um amplo e participativo cadastro do comércio informal do centro de 

Manaus, a PMM vem desenvolvendo um programa de retirada e reassentamento de ambulantes em 
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02 galerias estabelecidas na Área Central (Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento e Remédios, 

na rua Miranda Leão no entorno do Mercado Adolpho Lisboa e um shopping construído na zona 

Leste (Shopping Phelippe Daou). 

A pesar dos esforços dispensados pela PMM em viabilizar os locais implantados, como a instalação 

de lojas ancoras, serviços públicos  e promoção de eventos, o funcionamento ainda é não  despertou 

o interesse massivo dos ambulantes, apenas um grupo já se adaptou às novas condições de 

trabalho que exigem uma mudança cultural e uma maior diversificação de produtos a serem 

oferecidos. É muito grande o número de locais adjudicados que permanecem fechados e os 

ambulantes que ainda não foram atendidos resistem em irem para os locais habilitados pela PMM 

e sugerem, no caso de remoção, o pagamento de uma indenização por lucro cessante. 

O censo de 2013, atualizado em 2015, registrou 2.082 ambulantes na Área Central, desses 1.503 

foram removidos e reassentados, restando 579 operando nos espaços públicos. Desses, nas áreas 

de intervenção propostas para a amostra, se identificou a presença de cerca de 62 ambulante no 

terminal de ônibus, 4 no entorno do mercado e nenhum na rua Henrique Martins. Os ambulantes 

cadastrados dispõem de um mobiliário padronizado que permite seu fechamento e a permanência 

nos locais de venda após o período de trabalho. 

Além dos vendedores cadastrado, depois de 2015, se verificou uma crescente presença de 

vendedores ilegais nas áreas públicas do Centro. Atualmente, devido à crise econômica que passa 

o país e ao ativo processo de migração, principalmente de haitianos e venezuelanos, houve um 

aumento significativos de vendedores ilegais nas ruas do centro que realizam em sua maioria o 

comércio de frutas e verduras utilizando carrinhos de mão ou instalações precárias removíveis. 

Trata-se de uma população é flutuantes que aumenta e diminui em função dos indicadores 

socioeconômicos que a PMM considera com invasores do espaço público e para a qual não tem 

nenhuma proposta de atendimento. 

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (SEMACC) 

estima que existam cerca de 800 a 1000 pessoas praticando o comércio ilegal na região central, das 

quais uns 70% são estrangeiras (imigrantes). Nas três áreas de intervenção estudadas se verifica a 

presença de vendedores ilegais. 

As duas entidades representativas do comércios informal consultadas (Associação dos Vendedores 

Ambulantes e Comércio Informal de Manaus – AVACIM e Sindicato do Comércio e Vendedores 

Ambulantes de Manaus – SINCOVAM), não consideram os ilegais como parte da categoria por 

serem comerciantes eventuais que estão vendendo nas ruas por necessidade de momento, são 

contra o cadastramento e o atendimento por parte da PMM. 
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Uma das estratégias de atenção da Pastoral do Imigrante que atua em Manaus é facilitar os meios 

para que as famílias que estão chegando possam sobreviver exercendo o comércio informal.  

Para se contar com um diagnóstico mais efetivo e entender melhor a dinâmica do comércio ilegal, 

durante a realização da pesquisa socioeconômica, serão organizados grupos focais com os 

vendedores e os resultados serão incluídos na versão atualizada desse MGAS. 

É importante destacar, que devido às características dos empreendedores em situação de rua, que 

normalmente estão sempre sob pressão seja do poder público como da própria situação de trabalhar 

expostos ao cotidiano urbano de uma grande cidade, existe um estado permanente de desconfiança 

e descrédito que dificulta o encaminhamento de alternativas que propõem a remoção de seus locais 

de trabalho mesmo que provisória. Nesse sentido, qualquer ação deve ser precedida de um 

processo participativo que permita a discussão e a aceitação das alternativas propostas. 

Presença de indígenas tradicionais nas áreas de intervenção - Uma preocupação dos estudos 

socioeconômicos foi a verificação da existência de famílias ou indivíduos de comunidades indígenas 

tradicionais exercendo algum tipo de atividade produtiva ou residindo nas áreas de intervenção do 

Programa. 

Essa preocupação advém do fato do Estado do Amazonas possuir a maior concentração de 

indígenas tradicionais do país com cerca de 200 mil indivíduos. O censo do IBGE de 2010, identificou 

4.040 pessoas autodeclaradas indígenas para uma população de 1,793 milhões de habitantes. Esse 

número é contestado pela Coordenação dos Povos Indígenas Residentes em Manaus e Entornos 

(COPIME), que realizou um censo em 2014 e registrou a presença de cerca de 30.000 indígenas 

em Manaus, esses números são aceitos pela FEI que estima atualmente um número superior a 

35.000 indivíduos em Manaus. 

Esses indígenas estão distribuídos em várias comunidades espalhadas pelos bairros periféricos da 

cidade como o Parque das Tribos e o Parque das Cidades. Na zona Leste no complexo Jorge 

Teixeira existe um grupo de famílias indígenas da comunidade “Kokama” localizado no Km 8 do 

ramal do Brasileirinho, essa área de localiza a aproximadamente 10 Km da área de intervenção do 

PROURBIS. Essas comunidades estão organizadas politicamente como indígenas, mas não 

constituem territórios indígenas reconhecidos. Na figura a seguir apresentada na sequência do texto 

se mostra a localização das principais comunidades indígenas na cidade de Manaus, nota-se que a 

única presença na Área Central é da sede da COPIME. 

Os povos indígenas contam com uma ampla rede de assistência em Manaus que garantem o 

atendimento e o abrigamento temporário quando necessário. A FUNAI através da Secretária 

Especial de Saúde Indígena (SESAI) organiza os deslocamentos das famílias de suas comunidades, 
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possui um centro de passagem e abrigamento temporário localizado no Km 25 da rodovia AM 010. 

Além da rede oficial os indígenas contam com várias organizações da sociedade civil que garantem 

acolhimento e apoio para as questões indígenas. Como se observa na tabela apresentada mais 

abaixo. 

 

Figura 13 - Localização das Comunidades Indígenas em Manaus; 

 
Fonte: COPIME. 

 
 

Segundo dirigentes da FEI não existe famílias ou indivíduos indígenas tradicionais vivendo em 

situação de rua em Manaus. A afirmação é válida também para atividades comerciais, os indígenas 

não vendem nas ruas, têm à disposição vários espaços organizados e exclusivos para a venda de 

produtos indígenas. Vários órgãos públicos como a FEI que tem uma loja permanente em sua sede, 

Secretaria do Trabalho do Estado, PMM etc., organizam e promovem espaços organizados de 



 

25 
PRODUTO III – MGAS DO PROURBIS II 

venda como os existentes na Avenida Floriano Peixoto na Área Central e a feira no parque da Ponta 

Negra. 

Tabela 4 - Relação das Organizações Indígenas. (2015) 
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3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS PROJETOS 

Os Critérios de Elegibilidade Ambiental e Social do Programa (CEAS) são condições de caráter 

socioambiental, que os empreendimentos do Programa devem cumprir para serem elegíveis ao 

financiamento. A verificação dos CEAS é peça fundamental nos procedimentos propostos para a 

inserção da variável socioambiental em todas as fases do ciclo de vida dos empreendimentos 

financiáveis.  

Os CEAS não atuarão em prejuízo de outros requisitos mais rigorosos que poderão ser exigidos 

pelo IPAAM ou pelo órgão municipal de licenciamento ambiental – a SEMMAS.  Os CEAS, descritos 

a seguir, foram definidos após a elaboração do RAAS sobre as intervenções específicas contidas 

na amostra dos empreendimentos múltiplos do Programa.  

Os critérios que devem ser adotados para a escolha das intervenções a serem incluídas no restante 

do Programa, consideram sua classificação como Categoria B e estabelecem salvaguardas para 

evitar qualquer implicação com políticas operacionais não ativadas no contexto geral da operação 

de financiamento. Esses critérios poderão ser alterados e/ou ampliados em decorrência da definição 

e das características técnicas das obras e intervenções que serão implementadas. 

Os CEAS de ordem geral validos para as duas macroáreas de intervenção do Programa, que se 

aplicam a qualquer espaço do território a ser utilizado e para as obras a serem implantadas dentro 

do escopo do Programa são: 

• Devem estar desocupadas e livres de ocupações (residenciais ou produtivas) que possam 

implicar a necessidade de ações de reassentamentos involuntários; 

• Em nenhuma hipótese essas áreas devem apresentar vinculação, seja econômica, cultural 

ou afetiva, com comunidades indígenas; 

• Não podem estar inseridas em áreas ambientalmente sensíveis, que possam abrigar 

ecossistemas importantes e em situação crítica de preservação, além de não serem áreas 

de preservação permanente, legalmente protegidas ou de risco; 

• A eleição das áreas ou terrenos deve descartar a necessidade de eliminação ou alterações 

significativas em habitats naturais e interferências em locais com importância histórica e 

cultural; 

• Nenhuma área a ser selecionada deve apresentar passivos ambientais não resolvidos ou 

medidas legais vinculadas com crime ambiental; 

• As obras a serem implantadas deverão estar em conformidade com os preceitos de 

desenvolvimento sustentável,  observando os Planos Diretores Municipais de Manaus e as 

normas, leis, decretos, e resoluções federais, estaduais e municipais aplicáveis, assim como 
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as normas técnicas específicas (Normas Brasileiras Registradas – NBR, Normalização e 

Qualidade Industrial etc.), e o Decreto No 5.296/2004, que dispõem sobre a acessibilidade de 

pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida; 

• Os projetos de intervenção deverão identificar as possíveis interferências e as necessárias 

articulações (temporais e espaciais) com outros empreendimentos (ex. PROMINDU e 

PROSAMIN) e políticas públicas passíveis de influenciar a sua execução e 

sustentabilidade; 

• Os projetos deverão contar com as licenças ambientais obrigatórias e demais outorgas 

legalmente requeridas e assegurar: 

o Que as preocupações e sugestões das comunidades ou grupos sociais 

diretamente afetados ou beneficiados pelas obras do Programa sejam 

consideradas; 

o Que as articulações interinstitucionais identificadas como necessárias à sua 

sustentabilidade sejam efetivadas; 

o Que seja realizada uma ampla divulgação das intervenções previstas junto à 

população e particularmente aos grupos sociais diretamente envolvidos;  

o Que sejam implantadas as medidas mitigatórias de isolamento e sinalização dos 

espaços em obras, bem como as de reorganização do tráfego de veículos e pedestres 

nas áreas de influência das obras; 

o Uma efetiva gestão do processo, com o estabelecimento de arranjos 

institucionais, garantias de manutenção e conservação futura das obras 

implantadas, capacitação de pessoal, controle ambiental etc. 

• Antes de seu início as obras deverão comprovar os seus licenciamentos junto ao Instituto 

de Preservação Ambiental do Amazonas (IPAAM) ou atestado de isenção de licenciamento 

ou o próprio licenciamento, quando couber; 

• Os impactos ambientais adversos identificados para cada atividade deverão ter sua 

eliminação ou mitigação incluída no orçamento do Projeto Executivo e nos Editais de 

Licitação das obras correspondentes; 

• Os custos necessários aos programas de saúde e segurança do trabalhador (comprimento 

das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego) deverão ser 
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considerados no orçamento das obras e nos editais de licitação. 

Especificamente para cada macroárea de intervenção, incidem os seguintes CEAS: 

a) Na Zona Leste 

• Os terrenos escolhidos para a implantação dos equipamentos devem ser de propriedade 

da PMM, ou formalmente cedidos à Prefeitura; 

• Os projetos de arquitetura e de implantação devem adotar os critérios bioclimáticos e de 

sustentabilidade ambiental; 

• Os serviços prestados pelos equipamentos comunitários devem ter o objetivo de reduzir os 

índices de vulnerabilidade social, respeitando as diretrizes de mudança climática; 

• Os terrenos selecionados para a instalação dos equipamentos não devem se localizar em 

solos contaminados e áreas inundáveis; 

• Considerando a existência do patrimônio imaterial no bairro JT, que são os mestres de 

capoeira, os equipamentos de apoio à juventude devem ter, em pelo menos um 

equipamento, área destinada ao exercício da capoeira; 

 

b) Na Área Central: 

• As edificações, porventura escolhidas, devem ser públicas, ou ter o caráter institucional de 

atendimento ao público5. 

• As obras de revitalização de espaços públicos (ruas ou praças) e de edifícios devem 

obrigatoriamente atender às diretrizes de licenciamento da Superintendência do IPHAN; ou 

seja, ter a Ficha de Caracterização de Atividade (FCA), o Termo de Compromisso do 

Empreendedor (TCE) e o Termo de Compromisso do Arqueólogo Coordenador (TCAC) 

preenchidos e aprovados. 

• As obras de revitalização do espaço público não devem impedir a continuidade das 

atividades econômicas desenvolvidas em situação de rua e sempre que possível melhorar 

as condições de trabalho do comércio formal e informal da área Central. 

• A seleção das obras de revitalização (seja de espaços públicos ou edificações) devem 

atender às diretrizes do Estudo Preliminar6 ou seja: 

✓ Presença de áreas livres de uso público que, somadas as margens do Rio Negro, 

possuem potencial para criar uma rede de áreas verdes e integrar a paisagem 

do Rio para o centro da cidade; 

                                                 
5
 As obras de revitalização do porto (vias e edifícios) são de propriedade da Companhia Maranhense de Docas, mas têm 

um caráter institucional de atendimento ao público. 
6
 Elaborado pelo Consórcio IDOM/POLIS, 2019 
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✓ Grande potencial cênico e paisagístico, com a presença do Rio Negro, pouco 

explorado; 

✓ Presença de equipamentos institucionais, museus, proximidade de 

universidades, que amplia a variedade de uso do solo e gera vida intensa em 

muitas horas do dia e poderá atrair novas atividades relacionada à inovação e a 

economia criativa;  

✓ Concentração de imóveis de interesse histórico e arquitetônico; 

✓ Capacidade de ampliar as densidades habitacionais, em consonância com o 

zoneamento do Plano Diretor; 

• Os equipamentos públicos a serem implantados na Área Central devem ter o objetivo de 

reduzir os índices de vulnerabilidade social, respeitando as diretrizes de gênero e etnia, 

bem como de mudança climática. 

 

4. MARCO INSTITUCIONAL E LEGAL 

4.1. Política e Legislação Ambiental e Urbana 

Os instrumentos da gestão ambiental e urbana são os elementos referenciais para delineamento 

das estratégias de ação do PROURBIS, em sua segunda fase. Esses instrumentos definem critérios 

mínimos de regulação e avaliação da regularidade do programa. O marco regulatório principal da 

gestão ambiental e urbana, a ser considerado nesse MGAS são os seguintes: 

Tabela 5 - Lista Instrumentos normativos de Gestão Ambiental e Urbana. 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Constituição Federal de 1988 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações; 

Lei Federal nº. 6.938/81 Política 
Nacional de Meio Ambiente 

Institui a Política Nacional de Meio Ambiente; 
Define as competências dos órgãos da união, dos estados e dos municípios, 
constituindo o SINAMA; 

Decreto Federal nº. 99.274/90 
Regulamenta a Lei Federal nº. 6.938/81 - Regula a exigência de EIA/RIMA e LP/LI/LO 
- estabelece penas para os infratores; 

Lei Federal nº. 4.771/65 e atualizações 
- Código Florestal 

Institui o Código Florestal e define as APPs para projetos urbanísticos; 

Lei nº. 10.257/91 Estatuto da Cidade 
Estabelece diretrizes gerais da política urbana. Cria os instrumentos de gestão urbana 
com destaque para o Plano Diretor; 

Lei Federal nº. 9.605/98 Lei de Crimes 
Ambientais 

Determina as sanções penais e administrativas por condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, incidindo em penas cominadas devido à prática de crimes ambientais; 

Decreto Federal nº. 3.179/99 Regulamenta a Lei 9.605/98 e define o valor das multas a serem aplicadas; 

Lei Federal nº. 9.433/97 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

Resolução CONAMA no. 01/86 Dispõe sobre procedimentos relativos a Estudo de Impacto Ambiental; 

Resolução CONAMA no. 05/88 Estabelece a exigência de licenciamento ambiental para as obras de saneamento; 

Resolução CONAMA no. 237/97 
Regulamenta a atuação dos órgãos do SISNAMA, no exercício do licenciamento 
previsto no Art. 10º da Lei 6.938/81; 

Resolução CONAMA no.  303/02 Define parâmetros e limites de Áreas de Preservação Permanente; 
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Resolução CONAMA no. 397 de 
03/04/2008 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento; 

Resolução CONAMA n° 397/2008 Altera a Resolução CONAMA 357/08; 

Resolução CONAMA no. 369/06 
Define a excepcionalidade de utilidade pública, de interesse social ou baixo impacto 
ambiental, que possibilita a intervenção ou supressão de vegetação em APP; 

Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. 
Cria o Programa Minha Casa, Minha Vida e define critérios de licenciamento para 
assentamentos em regularização fundiária; 

Portaria IPHAN 420, de 22/12/2010 
Determina que toda obra ou intervenção no Centro Histórico de Manaus, deve obter a 
anuência do IPHAN; 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Constituição do Estado do 
Amazonas/89 

Reproduz o art. 225 da Constituição Federal; 

Lei Estadual nº. 1.532/82 
Disciplina a Política Estadual da Prevenção e Controle da Poluição, Melhoria e 
Recuperação do Meio Ambiente e da Proteção os Recursos Naturais; 

Decreto Estadual nº. 15.780/94 
Define sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com Potencial de 
Impacto ao Meio Ambiente e aplicação de penalidades; 

Decreto Estadual nº. 10.028/82 
 

Regulamenta a Lei no. 1.532, de 06.07.82 e dispõe sobre o Sistema Estadual de 
Licenciamento de Atividades com Potencial de Impacto no Meio Ambiente e aplicação 
de penalidades; 

Decreto Estadual nº. 15.842/94 
Altera o artigo 44 do Decreto Estadual 10.028; 
Fixa valores na aplicação das multas referentes às penalidades impostas por meio do 
Decreto nº. 10.028/87; 

Lei Ordinária nº. 2.407/96 Estabelece o Sistema Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia; 

Instrução Normativa nº. 01 – IPAAM 
Classifica as fontes poluidoras, dispõe sobre as Licenças Prévias, de Instalação e 
Operação, bem como a responsabilidade do pagamento; 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Lei nº. 1.153, de 15 de outubro de 
2007 

Cria a UGP – PROURBIS; 

Lei nº. 665/2002 
Regulamenta o Parcelamento do solo urbano no município de Manaus; 
Define as áreas não edificantes; 

Lei Orgânica do Município de Manaus 
Revela, quanto aos aspectos ambientais, a necessidade de viabilizar o 
empreendimento, antes do mesmo começar sua implantação, de acordo com as 
políticas urbanas satisfatórias à qualidade de vida da população; 

Lei Complementar nº. 002. De 
16/01/2014 

Cria do Plano Diretor Ambiental e Urbano de Manaus; 

Lei no. 672/02 Uso do Solo 
Institui as Normas de Uso e Ocupação do Solo no Município de Manaus, Estado do 
Amazonas; 

Lei no. 673/02 Código de obras do 
Município de Manaus 

Destina a implantação, iluminação e ventilação dos compartimentos, menciona que a 
edificação no lote deve atender às exigências da legislação ambiental vigente quanto 
às faixas não edificáveis previstas e ao Plano de Proteção às Margens dos Cursos 
d’Água; 

Lei no. 605/01 Código Ambiental  
Revela a abrangência das APPs; estabelece a necessidade de proteção e recuperação 
os ecossistemas aquáticos superficiais e subterrâneos - nascentes várzeas, igarapés e 
igapós; 

Lei no. 672/02 Normas de Uso e 
Ocupação do Solo no município de 
Manaus 

Estabelece o macrozoneamento de uso e atividades de Manaus, com destaque para 
as; (i) Zonas de Proteção Ambiental - áreas protegidas; (ii) Zonas de Recuperação 
Ambiental –áreas em estágio significativo de degradação e áreas prioritárias para 
aplicação da operação urbana consorciada; e, (iii) Zonas de Proteção Paisagística – 
áreas onde os índices urbanísticos serão definidos nos projetos especiais; 

Lei no. 674/02, Licenciamento e 
Fiscalização de Atividades em 
Estabelecimentos e Logradouros 

Define as Posturas Municipais, em conjunto com os códigos: Sanitário, Ambiental, de 
Obras e Edificações; 

Decreto Municipal nº 7176 de 
10/02/2004 

Define as áreas de interesse à preservação e ao tombamento na cidade de Manaus; 

Em elaboração (fase de diagnóstico) Plano Diretor de Requalificação do Centro de Manaus; 

 
Fone: AAE, CONCREMAT/2008, adaptado pelos autores 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.977-2009?OpenDocument
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4.2. Quadro Institucional do Licenciamento Ambiental local 

O órgão licenciador do município é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMMAS), que de acordo com a Resolução CONAMA 237/97 e convênio celebrado com o Estado 

do Amazonas, está apta a proceder o licenciamento de atividades de impacto local, porquanto a 

SEMMAS, possui Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (COMDEMA). 

Entretanto, em se tratando de empreendimentos de iniciativa da Prefeitura Municipal de Manaus, a 

SEMMAS, por decisão judicial, está impedida de realizar o licenciamento ambiental, que nesses 

casos serão realizados pelo órgão estadual de meio ambiente – o IPAAM. 

O COMDEMA é o fórum voltado para as discussões e deliberações de processos envolvendo 

questões ambientais da cidade de Manaus. É composto por 18 instituições divididas nas seguintes 

Câmaras Técnicas: (i) Arborização; (ii) Unidades de Conservação; e (iii) Ambiente Sociocultural, que 

avalia impactos ambientais de empreendimentos, crimes de poluição sonora, processos de 

licenciamento, enfim todas as questões relacionadas ao funcionamento da cidade. 

O município também possui o Fundo Municipal para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, outro 

requisito para que o Município proceda o licenciamento de impacto local. 

Na Área Central, além do licenciamento ambiental ser definido pelo IPAAM, a aprovação das 

intervenções deverá ter a anuência da Superintendência do IPHAN7, porque todo o centro histórico 

de Manaus está inserido no polígono de potencial sítio arqueológico. De acordo com a Portaria 

IPHAN 420, de 22/12/2010, em seu artigo 4º, toda intervenção em bem tombado, individualmente 

ou em conjunto, ou na área de entorno do bem, deverá ser precedida de autorização do IPHAN.  

4.3. Licenciamento Ambiental 

O PROURBIS, em sua primeira fase realizou o licenciamento ambiental das intervenções da Zona 

Leste, o que incluiu o Bairro Novo – pois era intenção da 1ª fase proceder intervenções neste 

assentamento. O IPAAM expediu a LI 155/13-01.  

A 2ª fase do PROURBIS ainda não possui Licença Ambiental Prévia. Em entrevista realizada em 

abril de 2019, o Grupo de Preparação do PROURBIS da PMM irá solicitar ao IPAAM a Licença 

Ambiental Prévia (LP) tanto para a Área Central, quanto para a Zona Leste (em processos distintos). 

De acordo com o Diretor Presidente do IPAAM, para efeito de emissão da LP, o município basta 

apresentar as ações previstas em cada área e a poligonal de intervenção. Estima-se que até a 

realização da Consulta Pública deste Programa, a LP já tenha sido emitida. 

                                                 
7
 O próprio processo de licenciamento ambiental já ausculta o IPHAN em intervenções na área tombada – Centro Histórico. 
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4.4. Outras licenças 

O Centro Histórico possui vários proprietários que direta ou indiretamente interferem no processo 

de revitalização da Área Central. São eles: a Companhia Maranhense dos Portos, A Marinha do 

Brasil, o Serviço de Patrimônio da União, várias entidades do Governo Estadual, além da 

Superintendência Regional do IPHAN. Assim, dependendo da edificação ou via a ser revitalizada 

será necessário a autorização formal de um desses proprietários, para a legalização da obra. A 

figura a seguir ilustra os diversos tipos de proprietários na Área de Influência Direta na AC. 

Figura 14 - Espaços públicos e privados - propriedade dos lotes. 

 
Fonte: Estudo Preliminar. Consórcio IDOM/POLIS, 2019 

 

5. POLÍTICAS E SALVAGUARDAS DO BID 

O PROURBIS, em sua 2ª fase, foi enquadrado como “B” pelo BID. As salvaguardas definidas pelo 

BID com o objetivo de verificar a adequação dos projetos a serem financiados. Registra-se que a 

salvaguarda mais relevante é a Política Ambiental (OP-703). De acordo aos documentos de 

preparação da operação pelo BID, as políticas acionadas são:  

• OP-102, de Acesso às Informações – Para o atendimento dessa salvaguarda todos os 

documentos relativos à preparação do Programa devem estar disponibilizados ao público 

em geral, bem como serão realizadas Consultas Públicas para cada área de intervenção 

(ZL e AC).  
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• OP-703, Política Ambiental e de Salvaguardas – A elaboração do MGAS têm o objetivo 

de atender essa salvaguarda. Com o objetivo de assegurar o atendimento integral da 

política ambiental, todo o empreendimento deverá ser licenciado ambientalmente no 

IPAAM e aprovado pelo IPHAN (no caso das intervenções no Centro Histórico).A Unidade 

Gestora do Programa deverá contar com um Supervisor da Gestão Ambiental e um Plano 

de Controle Ambiental das Obras será inserido nos editais de todas as intervenções 

propostas;  

 

• OP-704, de Gestão de Riscos de Desastres – O acionamento dessa salvaguarda 

ocorrerá para avaliar a probabilidade dos eventos de seca ou cheia do rio Negro e do 

igarapé Mindu, com efeitos sobre as populações urbanas, as edificações, os negócios e 

investimentos e ao patrimônio histórico-cultural. Um Plano de Contingências para eventuais 

episódios de cheias do tio Negro deve ser acionado. 

 

• OP-761, de Igualdade de Gênero em Desenvolvimento – Esse componente é 

responsável para reduzir os índices de vulnerabilidade social encontrados na AC e na ZL. 

A construção ou reforma de equipamentos de saúde, de equipamentos de atenção às 

pessoas dependentes de álcool e drogas, de creches, de atendimento odontológico e de 

outras instalações comunitárias visarão promover o desenvolvimento das pessoas e 

atender aos temas de etnia e gênero;  

 

6. POTENCIAIS RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E 
SOCIAIS 

Espera-se que os impactos adversos na fase de planejamento deverão, em sua maioria no meio 

socioeconômicos, de curta permanência e de baixa significância. Os impactos positivos ficarão por 

conta da expectativa substancial melhoria do trânsito, da circulação de pessoas, dos equipamentos 

de saúde e sociais a serem construídos e do número de negócios a serem realizados após as obras 

e da melhoria da qualidade urbana. 

Os impactos ambientais adversos durante a fase de implantação (licença de instalação) ocorrerão, 

em sua maioria, decorrente da atividade de construção civil, e ocorrerão sobre o meio físico e biótico 

-  espera-se eventuais desmatamentos na Zona Leste e achados arqueológicos na Área Central. 

Apesar das obras produzirem interrupções parciais e temporárias de vias e calçadas é provável que 

durante o processo de implantação possa existir uma diminuição nas vendas e consequentemente 

no faturamento dos estabelecimentos comerciais. A princípio essa redução não deve ser 
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significativa, uma vez que os trechos que receberão as melhorias são pequenos e as obras previstas 

bastante simples e rápidas, reduzindo o período onde os clientes terão mais dificuldades de acesso. 

Qualquer intervenção que possa ampliar o horário de atendimento ao público, gera um impacto 

positivo para o comércio que compensaria qualquer prejuízo decorrente de um curto período de 

obras. Essa afirmação foi obtida junto às entidades representativas dos comerciantes, Associação 

Comercial do Amazonas (ACA) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), que consideram 

que as intervenções de requalificação da Área Central irão melhorar as condições de segurança, 

aumentar a atração da população para o centro, inclusive turistas e facilitar a permanência das 

pessoas inclusive no período noturno. 

As preocupações dos dirigentes classistas, que são impactos potenciais de ocorrência, se 

relacionam com o cumprimento dos cronogramas de obras, com a sinalização para veículos e 

pedestre durante a execução e com a comunicação institucional, que deve ser ampla e transparente 

sobre as interferências que irão ocorrer. 

As intervenções propostas para o PROURBIS II não contemplam nenhuma ação específica voltada 

para comércio informal exercidos em espaços públicos seja na Área Central ou na Zona Leste. O 

Programa considera que o comércio informal pode continuar normalmente suas atividades nas áreas 

de intervenção após a conclusão das obras de revitalização. 

Partindo dessa premissa, os impactos que podem afetar esses comerciantes serão os decorrentes 

do período de obras que podem obrigar deslocamentos temporários de seus lugares tradicionais de 

venda e criar dificuldades de acesso para a clientela. A lógica do comércio de rua é a de estar onde 

passa o cliente, ninguém se desloca para fazer compras em um ambulante, com o que, qualquer 

deslocamento pode ocasionar alterações no ritmo de vendas, nem sempre vantajosas para os 

comerciantes. 

Também as alterações decorrentes no fluxo de pedestres e veículos, assim como os incômodos 

ocasionados pelas obras, alteram o funcionamento normal da atividade. Mas, também como ocorre 

com o comércio formal, as intervenções de requalificação urbana proporcionam uma melhoria no 

espaço urbano que reverte em melhores condições de trabalho e renda para todos que exploram 

atividades produtivas em situação de rua. 

A seguir apresenta-se uma matriz de impactos adversos. Os aspectos considerados serão: (i) a 

atividade; (ii) o impacto adverso; (iii) a duração; (iv) o meio afetado; (v) a medida preventiva ou 

mitigadora; e, (vi) a responsabilidade institucional. 
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FASE DE PLANEJAMENTO (LICENÇA PRÉVIA) 

ATIVIDADE IMPACTO ADVERSO 
TEMPO DE 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

AMBIENTE 
AFETADO 

MEDIDA MITIGADORA ADOTADA 
RESPONSABILIDADE 

INSTITUCIONAL 

ZONA LESTE 

Sistema Viário 

Insatisfação dos comerciantes com o 
governo sobre a provável paralisação das 
atividades comerciais pelas obras; 

curto socioeconômico 
Divulgação do projeto, das melhorias e 
cronograma das obras; 

UGP e IMPLURB 

Especulação imobiliária pelo advento de 
melhorias e eventual gentrificação; 

médio socioeconômico 
Utilizar o Programa de Educação Ambiental e 
Comunicação Social para mitigar esse impacto; 

UGP e IMPLURB 

Construção de Equipamentos 
Assistenciais Sociais 

Provável invasão de residências em áreas 
destinadas aos equipamentos; 

longo socioeconômico 
Fiscalização das áreas destinadas aos 
equipamentos para evitar ocupações irregulares; 

UGP, IMPLURB e 
SEMASC 

Construção de Praças e 
outros espaços públicos 

Provável invasão de residências em áreas 
destinadas às praças; 

longo socioeconômico 
Fiscalização das áreas destinadas às praças para 
evitar ocupações irregulares; 

UGP, IMPLURB e 
SEMASC 

Construção de Equipamentos 
de Saúde 

Provável invasão de residências em áreas 
destinadas às unidades de saúde; 

longo socioeconômico 
Fiscalização das áreas destinadas aos 
equipamentos de saúde para evitar ocupações 
irregulares; 

UGP, IMPLURB e 
SEMASC 

Ligações Intra-domiciliares 
de Esgoto 

Insatisfação dos moradores pelo 
desconhecimento do projeto; 

curto socioeconômico 
Utilizar o Programa de Educação Ambiental e 
Comunicação Social para mitigar esse impacto; 

UGP, IMPLURB e 
AGEA 

ÁREA CENTRAL 

Sistema Viário 

Insatisfação dos comerciantes com o 
governo sobre a provável paralisação das 
atividades comerciais pelas obras; 

curto socioeconômico 
Divulgação do projeto, das melhorias e 
cronograma das obras; 

UGP e IMPLURB 

Especulação imobiliária pelo advento de 
melhorias e eventual gentrificação; 

médio socioeconômico 
Utilizar o Programa de Educação Ambiental e 
Comunicação Social para mitigar esse impacto; 

UGP e IMPLURB 

Construção de Equipamentos 
Assistenciais Sociais 

Provável invasão de residências em áreas 
destinadas aos equipamentos; 

longo socioeconômico 
Fiscalização das áreas destinadas aos 
equipamentos para evitar ocupações irregulares 

UGP, IMPLURB e 
SEMASC 

Construção de Praças e 
outros espaços públicos 

Provável invasão de residências em áreas 
destinadas às praças; 

longo socioeconômico 
Fiscalização das áreas destinadas às praças para 
evitar ocupações irregulares; 

UGP, IMPLURB e 
SEMASC 

Construção de Equipamentos 
de Saúde 

Provável invasão de residências em áreas 
destinadas às unidades de saúde; 

longo socioeconômico 
Fiscalização das áreas destinadas aos 
equipamentos de saúde para evitar ocupações 
irregulares; 

UGP, IMPLURB e 
SEMASC 

Revitalização e edifícios 
históricos 

------ ------- --------- ------------- ------------- 
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FASE DE PLANEJAMENTO (LICENÇA PRÉVIA) 

ATIVIDADE IMPACTO ADVERSO 
TEMPO DE 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

AMBIENTE 
AFETADO 

MEDIDA MITIGADORA ADOTADA 
RESPONSABILIDADE 

INSTITUCIONAL 

Projeto de drenagem 
Insatisfação dos comerciantes com o 
governo sobre a provável paralisação das 
atividades comerciais pelas obras; 

curto socioeconômico 
Divulgação do projeto, das melhorias e 
cronograma das obras; 

UGP, IMPLURB e 
SEMINF 

FASE DE IMPLANTAÇÃO (licença de Instalação) 

ZONA LESTE 

Sistema Viário 

Geração de resíduos de Construção Civil, 
durante e ao final da execução das obras;  

curto físico e biótico 
Proceder a correta disposição final nos bota-foras, 
como preconiza a Resolução CONAMA 307/2002; 

UGP, SEMULSP e 
empreiteiras 

Geração de poeira e ruído durante as 
obras; 

curto físico e biótico 
Umedecer as áreas desnudas para evitar poeira e 
inserir nos editais de licitação das obras o 
Programa de Controle Ambiental das Obras; 

UGP e empreiteiras 

Conflitos no sistema viário e surgimento de 
acidentes de trânsito; 

curto 
físico e 

socioeconômico 

Proceder a sinalização das obras e preparar Plano 
Alternativo de Circulação de veículos, ônibus e 
cargas para evitar interrupção da atividade;  

UGP, IMMU e 
empreiteiras 

Interrupção de tráfego; curto físico 
Proceder a sinalização das obras e preparar Plano 
Alternativo de Circulação de veículos, ônibus e 
cargas para evitar interrupção da atividade;  

UGP, IMMU e 
empreiteiras 

Desconforto e descontentamento da 
população e proprietários vizinhos com as 
obras; 

curto socioeconômico 

Proceder a implantação do Plano de 
Comunicação Social alertando previamente os 
moradores, comerciantes e ambulantes sobre a 
frente das obras e aplicar o Plano de Restituição 
Financeira; 

UGP 

Construção de Equipamentos 
Assistenciais Sociais 

Geração de resíduos de Construção Civil, 
durante e ao final da execução das obras;  

curto físico e biótico 
Proceder a correta disposição final nos bota-foras, 
como preconiza a Resolução CONAMA 307/2002; 

UGP, SEMULSP e 
empreiteiras 

Geração de poeira e ruído durante as 
obras; 

curto físico e biótico 
Umedecer as áreas desnudas para evitar poeira e 
inserir nos editais de licitação das obras o 
Programa de Controle Ambiental das Obras; 

UGP e empreiteiras 

Conflitos no sistema viário e surgimento de 
acidentes de trânsito; 

curto 
físico e 

socioeconômico 

Proceder a sinalização das obras e preparar Plano 
Alternativo de Circulação de veículos, ônibus e 
cargas para evitar interrupção da atividade;  

UGP, IMMU e 
empreiteiras 

Desmatamento de vegetação 
remanescente para instalação de 
infraestrutura; 

permanente biótico 
Proceder a sinalização das obras e preparar Plano 
Alternativo de Circulação de veículos, ônibus e 
cargas para evitar interrupção da atividade;  

UGP, SEMMAS e 
empreiteiras 
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FASE DE PLANEJAMENTO (LICENÇA PRÉVIA) 

ATIVIDADE IMPACTO ADVERSO 
TEMPO DE 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

AMBIENTE 
AFETADO 

MEDIDA MITIGADORA ADOTADA 
RESPONSABILIDADE 

INSTITUCIONAL 

Desconforto e descontentamento dos 
vizinhos e comerciantes com as obras, 
seja pelo ruído, poeira ou pela interrupção 
de negócios; 

curto socioeconômico 

Proceder a implantação do Plano de 
Comunicação Social alertando previamente os 
moradores, comerciantes e ambulantes sobre a 
frente das obras; 

UGP e SEMASC 

Construção de Praças e 
outros espaços públicos 

Geração de resíduos de Construção Civil, 
durante e ao final da execução das obras;  

curto físico e biótico 
Proceder a correta disposição final nos bota-foras, 
como preconiza a Resolução CONAMA 307/2002; 

UGP, SEMULSP e 
empreireiras 

Geração de poeira e ruído durante as 
obras; 

curto físico e biótico 
Umedecer as áreas desnudas para evitar poeira e 
inserir nos editais de licitação das obras o 
Programa de Controle Ambiental das Obras; 

UGP e empreiteiras 

Conflitos no sistema viário e surgimento de 
acidentes de trânsito; 

curto 
físico e 

socioeconômico 

Proceder a sinalização das obras e preparar Plano 
Alternativo de Circulação de veículos, ônibus e 
cargas para evitar interrupção da atividade; 

UGP, IMMU e 
empreiteiras 

Desmatamento de vegetação 
remanescente para instalação de 
infraestrutura; 

permanente biótico 
Solicitar à SEMMAS autorização de 
desmatamento e proceder a recomposição vegetal 
e paisagismo com espécies nativas; 

UGP, SEMMAS e 
empreiteiras 

Desconforto e descontentamento dos 
vizinhos e comerciantes com as obras, 
seja pelo ruído, poeira ou pela interrupção 
de negócios; 

curto socioeconômico 

Proceder a implantação do Plano de 
Comunicação Social alertando previamente os 
moradores, comerciantes e ambulantes sobre a 
frente das obras e aplicar o Plano de Restituição 
Financeira; 

UGP e SEMASC 

Construção de Equipamentos 
de Saúde 

Geração de resíduos de Construção Civil, 
durante e ao final da execução das obras;  

curto físico e biótico 
Proceder a correta disposição final nos bota-foras, 
como preconiza a Resolução CONAMA 307/2002; 

UGP, SEMULSP e 
empreiteiras 

Conflitos no sistema viário e surgimento de 
acidentes de trânsito; 

curto 
físico e 

socioeconômico 

Proceder a sinalização das obras e preparar Plano 
Alternativo de Circulação de veículos, ônibus e 
cargas para evitar interrupção da atividade; 

UGP, IMMU e 
empreiteiras 

Desmatamento de vegetação 
remanescente para instalação de 
infraestrutura; 

permanente biótico 
Solicitar à SEMMAS autorização de 
desmatamento e proceder a recomposição vegetal 
e paisagismo com espécies nativas; 

UGP, SEMMAS e 
empreiteiras 

Desconforto e descontentamento dos 
vizinhos e comerciantes com as obras, 
seja pelo ruído, poeira ou pela interrupção 
de negócios; 

curto socioeconômico 

Proceder a implantação do Plano de 
Comunicação Social alertando previamente os 
moradores, comerciantes e ambulantes sobre a 
frente das obras e aplicar o Plano de Restituição 
Financeira; 

UGP e SEMASC 
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FASE DE PLANEJAMENTO (LICENÇA PRÉVIA) 

ATIVIDADE IMPACTO ADVERSO 
TEMPO DE 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

AMBIENTE 
AFETADO 

MEDIDA MITIGADORA ADOTADA 
RESPONSABILIDADE 

INSTITUCIONAL 

ÁREA CENTRAL 

Sistema Viário 

Potencial existência de sítios 
arqueológicos;  

curto 
físico e 

socioeconômico 
Paralisar a obra e realizar o salvamento 
arqueológico ao acaso; 

UGP e IPHAN 

Geração de resíduos de Construção Civil, 
durante e ao final da execução das obras;  

curto físico e biótico 
Proceder a correta disposição final nos bota-foras, 
como preconiza a Resolução CONAMA 307/2002; 

UGP, SEMULSP e 
empreiteiras 

Geração de poeira e ruído durante as 
obras; 

curto físico e biótico 
Umedecer as áreas desnudas para evitar poeira e 
inserir nos editais de licitação das obras o 
Programa de Controle Ambiental das Obras; 

UGP e empreiteiras 

Conflitos no sistema viário e surgimento de 
acidentes de trânsito; 

curto 
físico e 

socioeconômico 

Proceder a sinalização das obras e preparar Plano 
Alternativo de Circulação de veículos, ônibus e 
cargas para evitar interrupção da atividade; 

UGP, IMMU e 
empreiteiras 

Interrupção de tráfego; curto físico 
Proceder a sinalização das obras e preparar Plano 
Alternativo de Circulação de veículos, ônibus e 
cargas para evitar interrupção da atividade; 

UGP, IMMU e 
empreiteiras 

Desconforto e descontentamento da 
população e proprietários vizinhos com as 
obras; 

curto socioeconômico 
Proceder a implantação do Plano de 
Comunicação Social alertando previamente os 
moradores; 

UGP e SEMASC 

Construção de Equipamentos 
Assistenciais Sociais 

Geração de resíduos de Construção Civil, 
durante e ao final da execução das obras;  

curto físico e biótico 
Proceder a correta disposição final nos bota-foras, 
como preconiza a Resolução CONAMA 307/2002; 

UGP, SEMULSP e 
empreiteiras 

Geração de poeira e ruído durante as 
obras; 

curto físico e biótico 
Umedecer as áreas desnudas para evitar poeira e 
inserir nos editais de licitação das obras o 
Programa de Controle Ambiental das Obras; 

UGP e empreiteiras 

Desconforto e descontentamento da 
população e proprietários vizinhos com as 
obras; 

curto socioeconômico 
Proceder a implantação do Plano de 
Comunicação Social alertando previamente os 
moradores; 

UGP e SEMASC 

Construção de Praças e 
outros espaços públicos 

Geração de resíduos de Construção Civil, 
durante e ao final da execução das obras;  

curto físico e biótico 
Proceder a correta disposição final nos bota-foras, 
como preconiza a Resolução CONAMA 307/2002; 

UGP, SEMULSP e 
empreiteiras 

Geração de poeira e ruído durante as 
obras; 

curto físico e biótico 
Umedecer as áreas desnudas para evitar poeira e 
inserir nos editais de licitação das obras o 
Programa de Controle Ambiental das Obras; 

UGP e empreiteiras 

Desconforto e descontentamento dos 
comerciantes e ambulantes do entorno das 

curto socioeconômico 
Proceder a implantação do Plano de 
Comunicação Social alertando previamente os 
moradores, comerciantes e ambulantes sobre a 

UGP e SEMASC 
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FASE DE PLANEJAMENTO (LICENÇA PRÉVIA) 

ATIVIDADE IMPACTO ADVERSO 
TEMPO DE 

DURAÇÃO DO 
IMPACTO 

AMBIENTE 
AFETADO 

MEDIDA MITIGADORA ADOTADA 
RESPONSABILIDADE 

INSTITUCIONAL 

praças com as obras, em função de 
potenciais perdas de negócios; 

frente das obras e aplicar o Plano de Restituição 
Financeira; 

Construção de Equipamentos 
de Saúde 

Geração de resíduos de Construção Civil, 
durante e ao final da execução das obras;  

curto físico e biótico 
Proceder a correta disposição final nos bota-foras, 
como preconiza a Resolução CONAMA 307/2002; 

UGP, SEMULSP e 
empreiteiras 

Geração de poeira e ruído durante as 
obras; curto físico e biótico 

Umedecer as áreas desnudas para evitar poeira e 
inserir nos editais de licitação das obras o 
Programa de Controle Ambiental das Obras; 

UGP e empreiteiras 

Desconforto e descontentamento da 
população e proprietários vizinhos com as 
obras; 

curto socioeconômico 
Proceder a implantação do Plano de 
Comunicação Social alertando previamente os 
moradores; 

UGP e SEMASC 

Revitalização e edifícios 
históricos 

Potencial existência de sítios 
arqueológicos;  

curto 
físico e 

socioeconômico 
Paralisar a obra e realizar o salvamento 
arqueológico ao acaso; 

UGP e IPHAN e 
empreiteiras 

Geração de resíduos de Construção Civil, 
durante e ao final da execução das obras;  

curto físico e biótico 
Proceder a correta disposição final nos bota-foras, 
como preconiza a Resolução CONAMA 307/2002; 

UGP, SEMULSP e 
empreiteiras 

Geração de poeira e ruído durante as 
obras; curto físico e biótico 

Umedecer as áreas desnudas para evitar poeira e 
inserir nos editais de licitação das obras o 
Programa de Controle Ambiental das Obras; 

UGP e empreiteiras 

Conflitos no sistema viário e surgimento de 
acidentes de trânsito e Interrupção 
temporária de tráfego; 

curto 
físico e 

socioeconômico 

Proceder a sinalização das obras e preparar Plano 
Alternativo de Circulação de veículos, ônibus e 
cargas para evitar interrupção da atividade; 

UGP, IMMU e 
empreiteiras 

Desconforto e descontentamento dos 
moradores e comerciantes com as obras, 
seja pelo ruído, poeira ou pela interrupção 
de negócios; 

curto socioeconômico 

Proceder a implantação do Plano de 
Comunicação Social alertando previamente os 
moradores, comerciantes e ambulantes sobre a 
frente das obras e aplicar o Plano de Restituição 
Financeira; 

UGP e SEMASC 

Eventual desmoronamento das estruturas 
tombadas pelo patrimônio histórico. médio 

físico e 
socioeconômico 

Proceder o escoramento das estruturas a serem 
revitalizadas; 

UGP e IPHAN e 
empreiteiras 

Eventuais resíduos de amianto na 
edificação curto físico e biótico 

Realizar a retirada de materiais tóxicos antes do 
início das obras; UGP e empreiteiras 

 

Espera-se que durante a operação, todos os impactos serão positivos. 
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7. REQUERIMENTOS LEGAIS PARA O TIPO DE PROJETOS A 
SEREM FINANCIADOS 

• Segundo o IPAAM todas as obras (intervenções) deverão ter Licença de 

Instalação específica, apesar da Licença Prévia ser para todas as duas 

regiões do PROURBIS II. 

 

• O Centro Histórico de Manaus - tombado pelo Iphan, em 2012 - abrange 

uma área entre a orla do rio Negro e o entorno do Teatro Amazonas e 

ainda mantém os aspectos simbólicos e densos de realizações artístico-

construtivas. A cidade pode ser vista como um espaço urbano composto 

por monumentos, arquitetura corrente e áreas livres públicas, formando 

um conjunto que celebra e representa o ecletismo no norte do país. Por 

isso, toda obra deve, junto à Superintendência do IPHAN, preencher os 

seguintes formulários para efeito de licenciamento: 

o Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) – essa ficha 

solicita os dados do interessado; a caracterização da atividade 

ou obra; a localização; a descrição da área diretamente e 

indiretamente afetada; os anteprojetos de arquitetura; a área do 

canteiro de obras, das jazidas de empréstimo e das áreas de 

bota-fora; previsão de impactos diretos ou indiretos etc; 

 

o Termo de Compromisso do Empreendedor (TCE) – Solicita 

que o responsável responsabiliza-se, na hipótese de ocorrência 

de achados de bens arqueológicos, pela conservação provisória 

do(s) bem(s) descoberto(s) e compromete-se a adotar as 

seguintes providências: (i) Suspender imediatamente as obras 

ou atividades realizadas para a construção do empreendimento; 

(ii) Comunicar a ocorrência de achados à Superintendência 

Estadual do IPHAN; (iii) Aguardar deliberação e pronunciamento 

do IPHAN sobre as ações a serem executadas; e (iv) 

Responsabilizar-se pelos custos da gestão que possam advir da 

necessidade de resgate de material arqueológico. 

 
o Termo de Compromisso do Arqueólogo Coordenador 

(TCAC) – define que cada obra deve ter um arqueólogo para 
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realizar estudos arqueológicos relacionados ao 

empreendimento. 

• No caso da Zona Leste, as edificações propostas devem ter Licença de 

Instalação específica, sendo que, no início das obras, o terreno deve 

estar desimpedido (não estar ocupado), estar com sua situação fundiária 

regular e pertencer à PMM. 

8. ESQUEMA DE EXECUÇÃO E SUPERVISÃO 
SOCIOAMBIENTAL 

O Programa abarca intervenções associadas à construção e melhoria de infraestrutura básica, 

instalações sociais, espaços públicos, sistema de mobilidade (com melhorias do sistema viário), e 

revitalização de edificações históricas. A execução de projetos específicos requer uma 

administração técnica específica, e a UGP como a unidade executora deve ter capacidade de 

articular com outras instituições (públicas e privadas), bem como lidar com temas sociais relevantes. 

Estes processos devem garantir a incorporação e gestão de aspectos ambientais e sociais, a fim de 

eliminar, mitigar e controlar os riscos e impactos que esses projetos irão gerar. 

Além disso, as intervenções deverão incorporar inovações sustentáveis e bioclimáticas 

(considerando o fato que Manaus se insere no clima tropical úmido), que visam promover a 

estratégia de desenvolvimento humano. 

Assim pode ser vislumbrada a gestão socioambiental do PROURBIS II: 

Figura 15 - Esquema de execução do MGAS. 

 

A gestão socioambiental organiza o estabelecimento de procedimentos, instrumentos e / ou 

atividades necessárias de acordo com a etapa do ciclo do Projeto, bem como a definição dos 

responsáveis que os elaborarão, supervisionarão e / ou aprovarão. Em seguida, é descrita a 

organização da gestão ambiental e social do Programa. O termo Projeto deve ser entendido como 

qualquer intervenção física associada a um Projeto Executivo. 
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Vale ressaltar que as disposições contidas neste marco podem ser atualizadas ou ajustadas, 

compreendendo a dinâmica dos projetos e a dinâmica da gestão, com objetivo de assegurar a sua 

eficiência. Assim, os procedimentos, requisitos e diretrizes estabelecidos no RAAS / MGAS podem 

ser atualizados periodicamente; entretanto, qualquer alteração deve ter a Não-Objeção do BID. 

8.1. Fase de planejamento (projeto / pré-construção) 

O planejamento na fase inicial dos projetos é fundamental, pois permite definir as estratégias que 

servirão de guia na gestão ambiental e social de cada Projeto para garantir a sustentabilidade do 

Programa. 

A fim de desenvolver uma gestão adequada socioambiental prevendo o uso de instrumentos 

apropriados de acordo com cada projeto (seja na ZL ou na AC), se prevê uma série de mecanismos 

para identificar preliminarmente características / riscos de cada projeto e a sensibilidade do ambiente 

onde será localizado. 

Da mesma forma, estes projetos devem ser analisados à luz do arcabouço legal que lhes 

corresponde de acordo com as normas ambientais aplicáveis, que definirão os requisitos específicos 

para poder cumprir os regulamentos locais. Com base nessa categorização, define-se o escopo dos 

estudos necessários para uma avaliação correta, considerando a atual legislação ambiental e as 

Políticas de Salvaguardas aplicáveis do BID. 

8.1.1 Avaliação de Projetos Ambientais e Sociais 

A fim de desenvolver uma gestão socioambiental adequada, considera-se apropriado administrar os 

Projetos de acordo com suas características particulares, em vez de aplicar exatamente os mesmos 

requisitos a todos eles de forma igualitária. 

O principal objetivo da avaliação preliminar é identificar em questões-chave do desenvolvimento que 

permitem reconhecer as características do projeto e o ambiente onde será localizado e, portanto, 

tomar decisões informadas sobre o alcance e o conteúdo dos instrumentos de avaliação 

socioambiental (RAAS) e os PGAS para incluir na fase de construção (requisito mínimo) e estudos 

prévios necessários e de participação instâncias específicas associadas, de acordo com a categoria 

do projeto – nesse caso “B”. 

No caso da categoria B, o (s) projeto (s) e sua respectiva avaliação devem ter pelo menos uma 

instância de consulta pública vinculada à revisão de relatórios de avaliação.  
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O nível de risco social e ambiental será avaliado considerando as características particulares da 

área de implantação e sua população, a complexidade técnica do projeto, a sensibilidade do meio 

ambiente e a vulnerabilidade social. 

A avaliação socioambiental tentará identificar os fatores que revelam as condições sensíveis do 

meio ambiente (que poderiam ser prevenidas ou mitigadas) e que podem ser alteradas pela 

realização das obras. 

Avaliação Preliminar do Projeto - É importante analisar a complexidade do trabalho em si. Assim, 

deve-se considerar o tamanho do trabalho, as tecnologias para implementar as tarefas necessárias, 

insumos e equipamentos que envolve, recursos humanos, tempos de execução, podem gerar 

resíduos etc. Em se tratando de uma nova construção, de obras de reforma ou ampliação, ou de 

modificação de estruturas existentes ou reabilitações o escopo da avaliação também pode ser 

alterado. 

Vale ressaltar que, dadas as diferentes configurações urbanas dos bairros (ZL e AC), algumas 

dessas intervenções poderiam aumentar seu nível de complexidade em relação ao mesmo tipo de 

trabalho - por exemplo: (i) a instalação de rede de drenagem pode apresentar um desafio específico 

na Área Central, em função da provável existência de sítios arqueológicos; (ii) durante o processo 

de ligações intra-domiciliares de esgoto na ZL, a acessibilidade na parte frontal das casas, 

associadas a possível existência de aterros informais diminuem a estabilidade da terra e oferecem 

condições especiais a serem levadas em conta na elaboração dos projetos. 

Avaliação Preliminar da Sensibilidade do Meio Ambiente - Para a tomada de decisão a respeito 

de realização de estudos, ou mesmo de articulação interinstitucional, ou do controle social dos 

projetos é crucial para avaliar a sensibilidade do ambiente uma vez que um trabalho pode ser 

simples tecnicamente adequado, mas gerar conflito institucional ou social. 

Considera-se que as áreas do Programa não são sensíveis em relação aos aspectos relacionados 

ao ambiente natural (à exceção talvez do uso de APP para instalação de redes de saneamento), 

uma vez que a área é completamente ocupada pela atividade humana (antropizada) e as condições 

do habitat natural foram substituídas em sua totalidade por componentes urbanos. 

É por isso que, em geral, a sensibilidade ambiental do ambiente é considerada baixa e a categoria 

do PROURBIS II é “B”. No entanto, podem ser identificados passivos ou riscos ambientais que se 

referem à ambientes sensíveis: (i) no caso da ZL, podem existir ambiente degradados ligados à 

existência de lixões a céu aberto, poluição e aterros informais onde a qualidade do subsolo em sua 

totalidade é desconhecida, tanto por riscos à saúde dos moradores quanto dos vizinhos. de natureza 

estrutural, sendo áreas de alta sensibilidade. (ii) no caso da AC podem existir sítios arqueológicos 
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que obriguem o procedimento de salvamento ao acaso e a paralização temporária das obras – ou 

mesmo alteração do projeto. 

Do ponto de vista do meio social, o Programa está inserido em áreas de elevada fragilidade social 

(na ZL em função da falta de infraestrutura social e urbana; e na AC em função da existência de 

dependentes de substâncias tóxicas – álcool e outras drogas, de pedintes e de ambiente degradado 

ambientalmente).  

Os impactos nos negócios legais e informais pedem gerar conflitos sociais que devem ser 

considerados, assim como os possíveis impactos de gentrificação ou empobrecimento da população 

como resultado da intervenção do Programa. Por estas razões, a sensibilidade social das 

intervenções a serem realizadas é considerada elevada. 

Como as áreas de intervenção variam em sua sensibilidade ambiental e social, deve-se assegurar 

que o escopo de cada projeto e seu ambiente de impacto imediato sejam corretamente identificados, 

a fim de identificar os setores sociais e ambientais afetados em nível coletivo.  

Assim como a análise preliminar do projeto, a identificação dos aspectos socioambientais críticos 

do meio ambiente será realizada por meio da avaliação socioambiental. 

8.2. Estrutura e competências da Gestão Socioambiental do Programa 

O PROURBIS II terá como Mutuário, perante o BID, o Município de Manaus e como organismo de 

coordenação geral o IMPLURB.  

A Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP que funciona no âmbito do IMPLURB contará 

com o apoio de Unidades Técnicas de outros setores da Prefeitura envolvidos com o Programa. A 

gama de responsabilidades e atribuições da Unidade de Gerenciamento do Programa e das 

Unidades Técnicas envolvidas é ampla e variada e pressupõe o cumprimento, tanto de diretrizes, 

processos e procedimentos típicos da administração do Município, quanto de orientações e 

exigências do BID, enquanto agente financiador do Programa.  

Em programas como o PROURBIS II, considera-se de forma adequada, a criação de uma instância 

social na UGP (UPS – Unidade de Projeto Social), responsável pela gestão dos aspectos sociais 

e uma instância ambiental (UAP – Unidade Ambiental de Projetos). Essas Unidades serão 

responsáveis pela gestão dos sociais e aspectos ambientais dos distintos subcomponentes e pela 

supervisão dos programas do Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS e demais medidas 

derivadas da avaliação ambiental (RAAS) e do licenciamento das obras.   
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Igualmente, para a Área Central, considerando a especificidade da área será necessária a existência 

de uma UPHA (Unidade de Patrimônio Histórico e Arqueológico) responsável pela 

intermediação junto ao IPHAN e aprovação dos projetos de revitalização e de infraestrutura. A UPA 

também será encarregada de preencher o FCA, o TCE e o TCAC. 

Para prestar apoio técnico-operacional à UGP poderá contratada uma Empresa Gerenciadora - 

EG, mediante licitação pública, que será responsável, também, pela capacitação da equipe técnica 

da UGP para atuar no processo de gerenciamento das atividades do Programa. Esta EG 

estabelecerá juntamente com a UGP, as ligações entre os órgãos e entidades públicas e privadas 

intervenientes.  

A unidade ambiental, social e de arqueologia da UGP tem como um de seus objetivos efetuar o 

controle do licenciamento ambiental dos empreendimentos/intervenções do Programa, a 

coordenação da implantação de todos os programas contidos no Plano de Gestão Ambiental e fazer 

cumprir as normas e diretrizes contidas no Plano de Controle Ambiental de Obras - PCAO.  

Para alcançar esses objetivos a UGP do Programa contará com especialista (s) ambiental, social e 

arqueólogo com perfil e capacitação adequados, com conhecimento da legislação local e das 

políticas de salvaguardas do BID, (eventualmente contratado pela Empresa Gerenciador10a), para 

exercer a função de Supervisão Ambiental e Social,  

Para tanto, a UGP e suas unidades terão a responsabilidade de:  

• Acompanhar todas as etapas do Programa, identificando e avaliando as alternativas, com 

vistas à seleção daquela socioambientalmente adequada;  

• Assegurar a inserção de avaliação ambiental e social nos estudos e projetos a serem 

elaborados.  

• Analisar os Termos de Referência e documentos de editais para as contratações programadas, 

garantindo a inserção dos aspectos ambientais e sociais, 

• Prestar apoio técnico-ambiental na gestão de contratos;  

• Prestar apoio técnico na elaboração, formatação e implementação de ações de fortalecimento 

institucional;  

• Prestar suporte técnico à Coordenação Geral, a Coordenação Executiva e outros órgãos e 

entidades que compõem o Arranjo Institucional do Programa;  

• Acompanhar a elaboração da documentação exigida pelos órgãos ambientais financiadores 

para o licenciamento ambiental do Programa;  

                                                 
10 Caso seja decidido a contratação de uma EG. 
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• Prestar apoio nos processos de licenciamentos diversos, autorizações especiais, se 

necessário, e acompanhar o cumprimento das condicionantes e exigências dos licenciamentos 

ambientais; 

• Acompanhar a supervisão e fiscalização ambiental e social das obras, inclusive as atividades 

de pré-operação dos sistemas que serão implantados, com vistas a verificar o cumprimento 

dos requisitos previstos no PCAO.  

• Coordenar as ações socioambientais do Projeto  

• Verificar em todo momento o cumprimento da legislação local e das Políticas de Salvaguarda 

do BID. 

• Realizar as consultas públicas dos projetos a serem incluídos no Programa 

• Manter registro dos documentos, atas de consultas, de supervisão e de atividades relacionadas 

a gestão socioambiental do programa. 

• Estabelecer articulação interinstitucional e, eventualmente parcerias com instituições (públicas 

ou privadas) com o objetivo de assegurar a realização das intervenções. 

A seguir são apresentadas as principais funções referentes à Gestão Socioambiental do Programa.  

• Coordenação de Gestão Ambiental (UAP), exercida por especialista alocado na UGP que 

será responsável pela coordenação das ações ambientais do Programa devidamente 

subordinado com à Coordenação Executiva da UGP.  

o Supervisão Ambiental de Obras, (vinculado à Coordenação de Gestão 

Ambiental) exercida por especialista(s) contratado(s), que será responsável pela 

fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais relativas ao 

PCAO e às medidas preventivas e mitigadoras indicadas nas licenças 

ambientais, e nos demais programas do PGAS.  

o Fiscalização Ambiental de Obras. As ações de 

fiscalização ambiental das obras são de responsabilidade 

das empresas construtoras que deverão seguir o PCAO e 

implementar as medidas mitigadoras constantes das 

licenças ambientais e do Edital de Contratação de obras.   

• Coordenação de Gestão Social (UPS), exercida por especialista alocado na UGP que será 

responsável pela coordenação das ações sociais do Programa devidamente subordinado com 

à Coordenação Executiva da UGP. 

o Supervisão Social do Programas, (vinculado à Coordenação de Gestão 

Social) exercida por especialista(s) contratado(s), que será responsável pela 

fiscalização, acompanhamento e orientação das ações sociais relativas `s 

interlocução com as comunidades ou instituições  e às medidas preventivas e 
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mitigadoras indicadas nas licenças ambientais (em temas relativos à dimensão 

social), e nos demais programas do PGAS.  

o Escritório Local (ELO)– A Supervisão Social, para 

cumprimento de suas competências disporá da instalação 

de um ELO em cada área de atuação do programa (ZL e 

AC) com o objetivo de informar, esclarecer, tirar dúvidas, 

aceitar sugestões ou reclamações da comunidade afetada 

pelas obras. 

• No caso da Área Central, a UGP deverá contar com uma UPHA (Unidade de Patrimônio 

Histórico e Arqueológico) para realizar todas as atividades relacionadas à regularidade das 

intervenções relacionadas ao Patrimônio Histórico e Arqueológico. 

Todos os programas previstos nos PGAS, como os Programas de: Gerenciamento Socioambiental 

do Projeto; PCAO; Comunicação Social; Educação Sanitária e Ambiental; e outros terão a 

supervisão direta das UPA, UPA e UPHA).   

Os componentes de Fortalecimento Institucional deverão ser acompanhados em conjunto com as 

Unidades Técnicas especializadas.   

8.3. Funções e Competências Específicas da UGP e suas unidades 

Além das responsabilidades gerais acima descritas, são atribuições específicas da Coordenação do 

Sistema de Gestão Socioambiental.  

• Articular-se permanentemente com as demais gerenciais setoriais considerando, em especial:  

• A elaboração e/ou revisão conceitual dos projetos de infraestrutura com a adoção de conceitos 

de preservação ambiental e de gestão ambiental urbana;  

• O programa de fortalecimento institucional do IMPLURB e demais órgãos previstos no 

Componente 2 do Programa.  

• As questões de planejamento ambiental das obras envolvendo as ações de macrodrenagem, 

sistema viário, saneamento e de implantação de parques e unidades de conservação;  

• Os temas relativos à Patrimônio Histórico e Arqueológico 

• Articular-se com os órgãos ambientais competentes no que diz respeito aos processos de 

licenciamento ambiental dos componentes e subcomponentes do Programa;  

• Aprovar, no âmbito da UGP, os eventuais projetos de arquitetura, urbanismo e de infraestrutura 

urbana – macrodrenagem, sistema viário, saneamento e parques e unidades de conservação, 

garantindo a inserção da dimensão ambiental na tomada de decisão dos projetos;  
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• Garantir que as ações sociais do Programa sejam realizadas no tempo previsto e aprovar o 

início das intervenções físicas nas áreas;  

• Garantir que as ações de comunicação social relativas à convivência com as obras estejam 

devidamente articuladas com o planejamento de obras;  

• Assegurar a efetividade de comunicação entre os ELOs e a UGP; 

• Acompanhar a execução do PCAO em conjunto com a supervisão ambiental de obras;  

• Decidir sobre ações e procedimentos de obras, de modo a evitar, minimizar, controlar ou 

mitigar impactos potenciais;  

• Apresentar periodicamente à Coordenação Técnica Geral da UGP, avaliação sobre a eficiência 

dos programas ambientais relacionados às intervenções físicas previstas e sobre os ajustes 

necessários;  

• Aprovar, em conjunto com a coordenação-executiva do Programa, as penalidades às 

empresas construtoras, no caso de não atendimento dos requisitos ambientais, ou seja, na 

situação de configuração de não–conformidades significativas e não resolvidas no âmbito das 

reuniões quinzenais de planejamento de obras;  

• Aprovar, em conjunto com a coordenação geral executiva do Programa, no caso de ações que 

tragam impactos ambientais significativos ou de continuidade sistemática de não 

conformidades significativas, a paralisação das obras no trecho considerado de modo a 

possibilitar a adoção, a tempo, de medidas corretivas;  

• Preparar e apresentar relatórios periódicos de supervisão ambiental à Coordenação da UGP e 

ao BID. Os relatórios de supervisão devem ser no mínimo, trimestrais; e 

• Cuidar, também, dos questionamentos da sociedade civil, incluindo as Organizações Não-

Governamentais – ONGs e outras partes interessadas nas obras e nos programas ambientais 

do empreendimento.  

8.3.1. Atribuições específicas da UGP e suas unidades 

A supervisão Ambiental de Obras será responsável por verificar e atestar que todas as atividades 

relativas às medidas de proteção do meio ambiente relacionando-as na construção das obras estão 

sendo executadas dentro dos padrões de qualidade ambiental recomendados nas especificações 

de construção e montagem, no PCAO e nas Licenças Ambientais.  

De acordo com o arranjo institucional proposto para gerenciamento e execução do Programa, a 

função de supervisão das obras poderá ser realizada por Empresa Gerenciadora contratada.  

Na eventual contratação de EG, essa deverá disponibilizar três profissionais que serão responsáveis 

pelo acompanhamento do cumprimento dos requisitos ambientais, de patrimônio histórico e dos 

temas sociais que constam do contrato de execução das obras. Esses profissionais serão 
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responsáveis por verificar e atestar que todas as atividades relativas ao meio ambiente, ao 

patrimônio histórico e arqueológico e sociais envolvidos na construção das obras que estão sendo 

executadas dentro dos padrões de qualidade recomendados nas especificações de construção e 

montagem, nas licenças ambientais expedidas.  

A supervisão ambiental deve trabalhar em coordenação permanente com os demais integrantes da 

gestão ambiental do empreendimento, executando inspeções técnicas nas diferentes frentes de 

obra ou atividades correlatas em desenvolvimento.  

À Supervisão Ambiental de Obras cabe:  

• Acordar, aprovar e revisar o planejamento ambiental de obras, por meio de reuniões quinzenais 

com a coordenação do sistema de gestão ambiental do programa e os responsáveis 

ambientais de cada construtora / lote de obras;  

• Implementar inspeções ambientais, para verificar o grau de adequação das atividades 

executadas, em relação aos requisitos ambientais estabelecidos para as obras e programas 

ambientais a elas ligados;  

• Verificar o atendimento às exigências dos órgãos ambientais relativas ao processo de 

licenciamento do empreendimento e às recomendações das entidades financiadoras 

internacionais;  

• Inspecionar periodicamente, e sem aviso prévio, as distintas frentes de serviço no campo, para 

acompanhar a execução das obras e sua adequação ou não aos programas de gestão 

ambiental;  

• Avaliar as atividades das equipes ambientais das empresas construtoras;  

• Sugerir ações e procedimentos, de modo a evitar, minimizar, controlar ou mitigar impactos 

potenciais;  

• Propor, no caso de não atendimento dos requisitos ambientais, ou seja, na situação de 

configuração de não – conformidades significativas e não resolvidas no âmbito das reuniões 

quinzenais de planejamento, penalidades contra a empresa construtora;  

• Avaliar, no caso de ações que tragam impactos ambientais significativos ou de continuidade 

sistemática de não-conformidades significativas, a necessidade de paralisação das obras no 

trecho considerado de modo a possibilitar a adoção, a tempo, de medidas corretivas. Nesse 

caso, a supervisão deve preparar relatório sintético à coordenação de gestão socioambiental, 

informando das questões envolvidas e da proposição de paralisação;  

• Avaliar periodicamente a eficiência dos programas ambientais relacionados às intervenções 

físicas previstas e propor os ajustes necessários; e 
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• Preparar e apresentar relatórios periódicos de supervisão ambiental ao empreendedor e às 

entidades financiadoras nacionais e internacionais. Os relatórios de supervisão devem ser, no 

mínimo, trimestrais.  

• Embargar obras que estejam em desacordo com as normas e técnicas ambientais.  

A UGP deve estabelecer as diversas formas de comunicação interna eficaz, visando o envolvimento 

direto dos funcionários com o Gerenciamento Socioambiental do Programa. As principais são: (i) 

sistema de e-mails interno, nos escritórios da UGP, Construtora, Gerenciadora e Supervisora; (ii) 

murais nos escritórios da UGP, Gerenciadora (se for o caso), Supervisora e Construtora; (iii) 

reuniões com as equipes; (iv) Registro no Diário de Obras; e (v) Correspondências formais 

O organograma a seguir apresenta a gestão social, ambiental e de proteção ao patrimônio histórico 

e arqueológico do PROURBIS II; 

Figura 16 - Organograma do Gerenciamento do PROURBIS II 
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9. CONTEÚDO MÍNIMO DOS FUTUROS RAAS 

Os futuros Relatórios de Avaliação Ambiental e Social, com seus respectivos Programas de Gestão 

Ambiental deverão conter a seguinte estrutura: 

▪ Sumário Executivo do RAAS; 

▪ Introdução – Incluindo o cenário sem projeto e a avaliação económica comparativa. 

Descrever, se for o caso, o estudo de alternativas considerado para a localização das 

obras, incluindo justificativas e fundamentos ambientais e sociais da localização delas. 

Além disso, descrever as razões pelas quais as demais alternativas foram desprezadas 

▪ Descrição detalhada dos projetos: 

a) Localização Indicação, de maneira geral, a localização política, administrativa e geográfica 

de todas as obras de infraestrutura, assim como também as áreas de influência direta (AID) e 

indireta (AII).  

b) Caracterização das Obras. Descrição geral de toda a infraestrutura a ser financiada e a ser 

construída como parte do Programa, incluindo, entre outros aspectos relevantes: i) Área total 

do terreno onde se localizarão as áreas de ocupação das infraestruturas a ser construídas; ii) 

características gerais das obras de infraestrutura a ser financiadas. iii) titularidade e descrição 

dos imóveis necessários para a implantação das obras, indicando se os terrenos estão vagos, 

se existe algum tipo de ocupação humana ou se existiram desocupações ultimamente; iv) 

Identificação da infraestrutura associada a cada uma das obras, tais como a construção de vias 

de acesso, conexão à rede pública de distribuição de energia, entre outras infraestruturas 

básicas para o funcionamento das obras do Programa; v) identificação de instalações ou áreas 

vulneráveis (industrias, monumentos, áreas de interesse cultural e arqueológico, áreas 

protegidas, reservas naturais, áreas indígenas etc.) que possam fazer interferência ou serem 

afetadas pela construção e operação das obras; vi) identificação e descrição, de maneira geral 

das atividades e processos que fazem parte da etapa de construção das obras do Programa. , 

viii) descrição geral do pessoal necessário e mão de obra a contratar temporária ou 

permanentemente durante as etapas de construção e operação das obras; 

▪ Caracterização ambiental e socioeconômica da área de influência do programa, com foco 

na área da amostra; 

o Identificação do empreendedor; 

o Localização; 

o Dinâmica urbana, uso e ocupação do solo da AC e da ZL; 

o Aspectos socioeconômicos da AC e da ZL; 

o Infraestrutura de Saneamento; 

o Aspectos Ambientais relacionados estritamente às AID e AII; 
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▪ Caracterização do Clima; 

▪ Possibilidade das Mudanças Climáticas e sua influência sobre o 

Programa e diretrizes para as aquisições verdes (green-procurement); 

▪ Geologia e geomorfologia; 

▪ Hidrologia; 

▪ Qualidade da água; 

▪ Vegetação e Fauna; 

▪ Áreas Ambientalmente Protegidas; 

▪ Riscos Naturais 

o Patrimônio Arqueológico; 

o Patrimônio Histórico; 

▪ Marco Legal e Ambiental e Institucional; 

o Política e Legislação Ambiental e Urbana; 

o Quadro institucional do Licenciamento Ambiental Local; 

o Situação do Licenciamento Ambiental; 

o Atendimento ás Salvaguardas do BID; 

▪ Avaliação dos riscos e impactos socioambientais dos projetos; 

o Metodologia da Avaliação; 

o Identificação dos impactos ambientais e sociais significativos e cumulativos e 

iIdentificação das Medidas Preventivas, Mitigadoras e Compensatórias; 

▪ Síntese da Qualidade Ambiental e Riscos Associados; 

▪ Plano de Gestão Ambiental e Social – Os programas do PGAS devem refletir objetivamente 

o conteúdo das Salvaguardas bem como a mitigação dos impactos ambientais adversos.  

De maneira general, entre outros temas, deverá contemplar: principais ações necessárias de 

mitigação, controle e prevenção para os impactos negativos identificados; orçamento necessário 

para a implementação das medidas, indicadores necessários para o acompanhamento e controle 

da implementação, responsabilidades de execução e supervisão, assim como prazos de execução. 

Eles, no mínimo deverão ter: 

o Programa de Implantação das Medidas Preventivas, Mitigadoras e 

Compensatórias para cada um dos projetos; 

o Programa de Comunicação Social; 

o Programa de Educação Ambiental e Sanitária; 

▪ Relatório da Consulta Pública. 
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10. MECANISMO DE APRESENTAÇÃO E RESPOSTA ÀS 
QUEIXAS; 

Para estabelecer o mecanismo de apresentação e respostas às queixas a UGP deve adotar as 

seguintes premissas: 

• Assegurar a participação comunitária e estabelecer mecanismos de controle social; 

• Assegurar a transparência e acesso às informações – os eventuais Escritórios Locais de 

atendimento deverão ter todas as informações necessárias (mapas, projetos, relatórios 

etc.) necessárias ao esclarecimento do público que à eles procuram; 

Entretanto, em documento intitulado “POLÍTICA DE ACESSO A INFORMAÇÕES ”165, de 2006, o 

BID expõe princípios e critérios para o acesso a informações administrativas do organismo e 

informações sobre projetos e empréstimos. Segundo tal documento, as informações “serão postas 

à disposição do público na ausência de razões imperiosas para a confidencialidade” (BID, 2006, 

p.01) Como princípios são colocados que as informações deverão estar acessíveis em todos os 

países membros; serão divulgadas de forma a aumentar a transparência e melhorar a qualidade do 

trabalho. Ao mesmo tempo o documento salienta que a determinação final quanto às informações 

que serão liberadas ao público cabe ao BID. 

Em sua página sobre “Consulta e Participação”, o BID ressalta que as informações relacionadas às 

atividades operacionais do Banco devem ser disponibilizadas ao público na ausência de uma razão 

necessária para confidencialidade. A política está baseada na premissa de que: 

• a eficácia dos projetos apoiados pelo Banco será fortalecida pelo acesso público à 

informação e consulta com as populações afetadas; e 

•   uma ampla disponibilidade pública de informações sobre os projetos do Banco aumentará 

o entendimento e apoio da missão do Banco bem como a transparência e responsabilidade. 

Ou seja, o Banco reconhece a importância da transparência e a tem como princípio segundo sua 

política oficial. No entanto, impões restrições e exceções para o cumprimento dela: 

Algumas restrições à divulgação pública de informações do BID são necessárias para assegurar 

seu funcionamento eficaz e evitar danos relevantes às atividades e interesses competitivos dos seus 

clientes. (BID, 2006, p.11). 

Informações que podem afetar negativamente as relações entre os países membros e o BID ou 

entre clientes do setor privado e o BID se divulgadas, e que constem de qualquer dos documentos 

identificados nesta Política não serão postas à disposição do público. Além disso, os seguintes 
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documentos operacionais não devem ser postos à disposição do público se o respectivo país 

membro se opuser a essa divulgação: 

✓ estudos analíticos setoriais e de país, informação técnica factual relativa a documentos de 

projetos, documentos de liberação de parcelas, avaliação do programa do país e cartas de 

política setorial. (BID, 2006, p.11). 

Para assegurar a apresentação de queixas e estabelecer mecanismos de resposta, a UGP poderá 

criar uma Ouvidoria específica para reclamos. Obrigatoriamente, toda reclamação deve ter sua 

resposta. Caso o público, o grupo ou mesmo o indivíduo não seja plenamente satisfeito com a 

resposta, ou com a ausência dela, a UGP deve esclarecer que as queixas poderão ser apresentadas 

ao Mecanismo Independente de Consulta ou Investigação (MICI), vinculado ao BID. 

 

11. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS  

A execução do Programa, a operação e a manutenção dos sistemas resultantes dos investimentos 

realizados, tendo em vista a sua sustentabilidade, serão de competência e correrão por conta dos 

seguintes órgãos da Prefeitura de Manaus ou concessionárias de acordo com suas atribuições:  

✓ Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF): inserir as atribuições atinentes à 

manutenção de obras civis, de drenagem e do sistema viário urbano;  

✓ Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) – responsável pela implantação e manutenção 

das Unidades Básicas de Saúde e do Centro Odontológico;  

✓ Manaus Ambiental – responsável pelo abastecimento, coleta e tratamento de esgotos 

implantados;  

✓ Secretaria Municipal de Limpeza Pública (SEMULSP) é responsável pela gestão e 

concessão da operação e manutenção do aterro sanitário de Manaus.  

✓ Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS) – responsável pelo 

licenciamento ambiental específico que compete sua área de atuação;  

✓ Instituto de Proteção do Patrimônio Ambiental do Amazonas (IPAAM) – responsável pelo 

licenciamento ambiental específico que compete sua área de atuação;  

 

12. CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS. 

A consulta significativa às partes interessadas agrega valor aos projetos de várias maneiras: 
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▪ Registra os pontos de vista e percepções das pessoas que podem ser afetadas ou tenham 

interesse em um projeto de desenvolvimento e oferece uma forma de levar em consideração 

seus pontos de vista como contribuições para aprimorar o planejamento e a implementação do 

projeto, evitando ou reduzindo seus impactos adversos e ampliando os benefícios. 

▪ Oferece uma fonte importante de validação e verificação dos dados obtidos em outros locais e 

aprimora a qualidade das avaliações de impacto ambiental e social. 

▪ Permite que as pessoas compreendam seus direitos e responsabilidades em relação a um 

projeto. 

▪ Mais transparência e participação das partes interessadas contribui para aumentar a confiança, 

a aceitação do projeto e a apropriação local, que são essenciais para a sustentabilidade dos 

projetos e seus resultados no desenvolvimento. 

▪ Ela é exigida pelo BID e outras instituições financeiras para a observância das políticas 

ambientais e sociais em projetos que possam causar danos a seres humanos ou ao meio 

ambiente. 

▪ A consulta é essencial para a credibilidade e legitimidade dos organismos executores e de 

Instituições Financeiras Internacionais (IFI) como o BID. 

Além da necessidade de análise prévia e acompanhamento subsequente, a consulta significativa 

às partes interessadas deve refletir os dez princípios abaixo mencionados: 

1. O processo de consulta às partes interessadas deve ser permanente e iterativo durante 

todo o ciclo do projeto, começando o mais cedo possível;  

2. Ele deve assegurar a representação e o envolvimento de diferentes categorias de partes 

interessadas, o que pode incluir pessoas e grupos, bem como instituições locais formais 

e informais; 

3. Deve haver alocação de recursos suficientes, inclusive orçamentos, pessoal e 

capacitação, bem como a disposição das autoridades do projeto para levar a sério os 

pontos de vista das partes interessadas e modificar as concepções e a implementação 

de modo a, sempre que possível, contemplar suas preocupações, o que pode incluir a 

necessidade de capacitação daquelas que são afetadas, com vista a estabelecer 

condições igualitárias para o envolvimento de diversos grupos; 

4. Ele deve ser transparente e basear-se em informações factuais, inclusive na abrangência 

da consulta e na capacidade das partes interessadas de influenciar as decisões do 

projeto; 

5. Ele deve ser equitativo e não discriminatório e assegurar que os segmentos mais 

carentes ou mais vulneráveis das partes interessadas afetadas tenham voz; 
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6. As partes interessadas devem ter informações prévias sobre os aspectos relevantes do 

projeto em idioma, formato e maneira a elas adequados. Enfoques diferentes serão 

adequados a outros grupos e em contextos diferentes, mas, no mínimo, isso deve ser 

transmitido de forma compreensível e acessível a todos; 

7. Os eventos de consulta e outros fóruns ou meios de envolvimento com as partes 

interessadas devem ser respeitosos e isentos de coerção. As partes interessadas que 

expressarem preocupações ou críticas em relação ao projeto ou às autoridades devem 

ser protegidas contra retaliação; 

8. Quando cabível, deve ser assegurado o sigilo das informações e das partes interessadas; 

9. Para ser significativo, um processo de consulta deve também evitar consultas sem uma 

finalidade específica ou discussões excessivas, que não levam a lugar nenhum; 

10. O processo deve ser documentado sistematicamente e seus aspectos relevantes 

divulgados ao público. 

Assim, a partir da realização do(s) RAAS / PGAS obrigatoriamente será procedida a realização de 

consulta pública às partes interessadas. Além disso os documentos deverão estar disponíveis no 

web-site do BID e do IMPLURB previamente a realização das consultas. 


