
Nota oficial - Unidade Gestora de Projetos Especiais

Informamos que o local em questão não é área de abrangência do Programa Social e

Ambiental dos Igarapés de Manaus e Interior (Prosamin+). Orientamos a buscar informações

com a Prefeitura de Manaus.

Sobre o Prosamin+

O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus e Interior (Prosamin+) é

desenvolvido pelo Governo do Amazonas, através da Unidade Gestora de Projetos Especiais

(UGPE), com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O programa é voltado para o saneamento e urbanização de áreas de igarapés ocupadas

de forma irregular. O objetivo é contribuir para a solução dos problemas ambientais,

urbanísticos e sociais que afetam essas regiões.

É importante ressaltar que não se trata de um programa habitacional. Sua área de

abrangência é limitada e restrita ao projeto aprovado pelo BID, órgão financiador.

Entre as intervenções realizadas nas áreas estabelecidas para receber o programa estão

obras de drenagem urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água, sistema viário e

requalificação urbanística, além de reassentamento de moradores para conjuntos

habitacionais que são construídos ou outras soluções de moradia apresentadas. Inclui também

implantação de redes de distribuição de água e recuperação ambiental.

Quatro etapas do programa já foram realizadas em Manaus desde 2006. E em 2015 o

programa foi também executado no município de Maués. No local, foi denominado de

Programa de Saneamento Integrado de Maués (Prosai Maués).

Em Manaus, a área principal de atuação são as bacias dos igarapés do Quarenta e

Educandos, alcançando os igarapés do São Raimundo nas margens esquerda e direita, os

igarapés de Manaus, Bittencourt, Mestre Chico e do Cajual.

De 2006 para cá, o programa teve investimentos, até o momento, de U$ 1.085 bilhão,

dos quais US$ 710 milhões de empréstimos junto ao BID e US$ 376 milhões de contrapartida

local.

Entre os resultados do programa na capital amazonense estão o reassentamento de

cerca de 78 mil pessoas, que saíram das áreas de risco de desabamento e inundação. Essas

pessoas foram reassentadas em unidades habitacionais seguras, nos conjuntos residenciais



construídos pelo programa, ou fizeram uso de outras soluções apresentadas, como

indenizações, auxílio ou bônus moradia. Foram construídos dez conjuntos habitacionais, no

total, com 2.823 unidades.

Entre as ações na área de saneamento básico, foram implantados 130 quilômetros de

rede de coleta de esgoto, seis estações elevatórias e uma Estação de Tratamento de Esgoto

(ETE). A ETE Engenheiro Waldir Brito, no bairro Educandos, é uma das mais modernas do

País e a maior da região Norte, em capacidade de tratamento e população atendida. Possui

autonomia para tratar 300l/s e beneficia mais de 190 mil pessoas, com coleta e tratamento de

esgoto.

O programa contribuiu para elevar de 19% para 26% a cobertura de esgoto de

Manaus. No interior, o Prosai Maués, implantou sistema de coleta e tratamento de esgoto para

50% da cidade, elevando a condição do município a uma das melhores taxas de coleta e

tratamento de esgoto do Norte do País. Implantou também água potável em 13 comunidades

indígenas na zona rural.

Na capital, o programa também realizou macro e micro drenagem para impedir

alagações, fez a canalização dos igarapés, construiu pontes e novas vias melhorando a

mobilidade urbana nos 15 bairros onde possui intervenções de obras; restaurou e recuperou a

centenária Ponte Benjamim Constant; construiu nove parques urbanos com áreas verdes e

para o lazer, dezenas de praças, passeios, academias ao ar livre, entre outros equipamentos

urbanos.

Novos financiamentos

Na atual gestão, o governador Wilson Lima conseguiu aprovação, junto ao BID e ao

Governo Federal, para executar um novo Prosamin+ em um trecho do Igarapé do 40, em

Manaus, e está trabalhando para a aprovação de um novo financiamento para o Prosai

Parintins, no interior.

A nova etapa do Prosamin+ em Manaus terá investimento de cerca de R$ 542

milhões, financiados pelo BID, com contrapartida do Estado. As intervenções irão do bairro

Japiim, zona sul, seguindo o curso do Igarapé do Quarenta até a comunidade da Sharp, no

bairro Armando Mendes, alcançando pela primeira vez bairros da zona leste, uma das mais

populosas e carentes de infraestrutura em Manaus. O programa vai urbanizar uma área de 340

mil m², beneficiando também bairros como Coroado e o Distrito Industrial.



A UGPE já está atuando nas primeiras etapas de execução do novo Prosamin+,

enquanto o contrato de empréstimo tramita em Brasília.

O novo Prosamin+ vai beneficiar cerca de 60 mil pessoas com obras de saneamento

básico, como coleta e tratamento de esgoto e água tratada, requalificação urbanística,

drenagem urbana, tratamento de áreas de risco socioambiental e reassentamento em moradia

digna.

Serão removidas de áreas de risco 2.580 famílias, quase 12 mil pessoas. Para elas, o

programa irá construir 648 unidades habitacionais e oferecer também outras soluções de

moradia, como indenizações, bônus e auxílio moradia.

Programa voltado para o saneamento dos igarapés, o Prosamin+ vai implantar rede de

coleta de esgoto e estações elevatórias, além de conceder espaço para a construção de uma

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para beneficiar 50 mil pessoas com esgoto tratado e

ofertar água tratada para mil famílias. Vai implantar 5 quilômetros de margens tratadas de

igarapés com recomposição da vegetação e revestimento do canal a céu aberto, 34

quilômetros de rede de drenagem (macro e micro drenagem) para evitar alagações.

Na área de requalificação urbanística serão feitos parques, praças ciclovias,

equipamentos esportivos e urbanos, novas vias, pontes, uma rotatória, mobilidade urbana,

feiras e espaços comerciais.

Obras em andamento

Na fase atual, a UGPE trabalha, com recursos estaduais, em obras complementares de

etapas anteriores do Prosamin e Prosai Maués.

É o caso das intervenções que estão acontecendo em um trecho do Igarapé do Mestre

Chico, no Centro de Manaus. Na área está sendo construído um novo Parque Urbano, o

Parque das Araras, além de obras de macro e micro drenagem e a implantação de mais de 995

metros de novas redes de esgoto sanitário.

Também estão sendo construídas praças, academias ao ar livre, quadras multiuso e

playground infantil, e será realizada a reposição da flora, plantio de mudas e paisagismo.

Com área de quase 15 mil metros quadrados, o novo parque vai beneficiar os moradores dos

bairros da zona sul com espaço para prática esportiva, convívio social e áreas verdes,

oferecendo mais lazer e bem-estar para a comunidade do entorno e para a população de

Manaus.



A obra estava prevista no Prosamin I, realizado em gestões passadas, mas não foi

executado e o governador Wilson Lima, ao assumir, determinou que fosse realizada, de forma

a cumprir com todos os compromissos acertados com a comunidade e com o BID.

A UGPE também realiza obras complementares do Prosamin II, com recursos

exclusivos da fonte estadual, em um outro trecho do Igarapé do 40. É a ligação viária entre as

avenidas Silves e Maués, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

A intervenção de R$ 56 milhões inclui duas grandes vias que vão ligar o Distrito

Industrial ao Centro, macro e micro drenagem, redes de coleta de esgoto, construção de novas

áreas para prática esportiva e convívio social e as reformas dos campos comunitários

Betanhão e Noroeste.

Nessas áreas o Governo do Estado reassentou, de 2019 para cá, 1.032 famílias, quase

6 mil pessoas que saíram do alagado para moradias dignas.

Projetos Especiais

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) é um órgão do Governo do

Amazonas. Tem por missão planejar e executar políticas públicas voltadas à promoção de

melhorias nas áreas de saneamento básico, urbanismo e socioambiental.

A UGPE executa os projetos de implantação do Prosamin+. Com as obras do

Programa, o objetivo é contribuir, de forma sustentável, para a melhoria dos problemas

socioambientais e urbanísticos da população residente nas áreas de abrangência.


