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Ao Ilustríssimo Senhor 

CANDIDATO 

 

 

 

CARTA AOS CANDIDATOS A PREFEITO DE MANAUS 

NAS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS DE 2020 

 

 

 

 

Esta carta tem por objetivo contribuir com reflexões e sugestões da classe 

dos arquitetos e urbanistas, representada aqui pelo Instituto de Arquitetos do 

Brasil, departamento do Amazonas (IAB-AM), para o processo eleitoral das 

eleições majoritárias para a Prefeitura de Manaus em 2020. 

O norte dessa carta é a vontade de contribuir na construção de uma 

cidade mais qualificada, mais moderna, mais competitiva e mais justa.  

Esta carta será entregue a cada pré-candidato durante o mês de 

setembro, neste ano de atípico calendário eleitoral. 
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1. ADENSAMENTO URBANO E USO MISTO 

 

Situação: 

Manaus é uma cidade com uma área urbana enorme e uma baixa 

densidade de ocupação. Isto onera e muito a administração pública manter 

quilômetros de asfalto e infraestruturas para um número desproporcional de 

pessoas. O investimento necessário tem um custo alto por habitante. O 

transporte público também é prejudicado nesta equação da baixa densidade, 

tornando inviável o investimento em modais de melhor qualidade. 

 

Proposta: 

Acreditamos que um maior adensamento urbano é necessário para 

diminuirmos o crescimento horizontal da cidade nas próximas décadas. O 

adensamento significa aumentar os parâmetros de coeficiente de 

aproveitamento (CAMT) dos terrenos em corredores urbanos, eixos de 

atividades, alguns setores específicos e especialmente no centro histórico. 

Junto com o adensamento, é necessário o incentivo a edifícios de tipo 

“uso misto” para que mais habitação, serviços e comércio possam ser oferecidos 

no mesmo endereço. É necessário criar uma classificação específica para este 

tipo no Plano Diretor e também criar incentivos fiscais para que os exemplos de 

uso misto se multipliquem.  

A combinação de adensamento urbano com uso misto em grandes eixos 

e grandes áreas qualificará a cidade caminhável e viabilizará a tão desejada 

redução de veículos, redução do impacto ambiental, melhorando a qualidade do 

ar, a sensação de segurança e a qualidade de vida.  
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2. PATRIMÔNIO CULTURAL E PÓLO DIGITAL 

 

Situação: 

Apesar dos investimentos recentes pelo Governo e Município, o centro 

histórico permanece em boa parte degradado, com baixo investimento privado, 

baixíssima oferta de habitação, mas com aumento exponencial de moradores de 

rua e viciados e o risco de volta dos ambulantes. O centro perdeu a qualidade 

de bairro para se morar. 

 

Proposta: 

É importante para a nova gestão a continuidade dos esforços de 

implantação do Polo Digital no centro histórico de Manaus, como forte vetor de 

qualificação dos imóveis degradados pela implantação dessa economia em 

ascensão e adequada para o lugar. A oferta de edifícios públicos a ocupação por 

empresas de tecnologia, habitação ou serviços complementares deve ser 

fomentada. 

É essencial ainda a retomada de um plano geral de requalificação do 

centro histórico, podendo ser acompanhado das melhores consultorias de 

planejamento urbano nacionais ou internacionais, mas que sejam projetos 

desenvolvidos com a participação de profissionais e estudantes locais, deixando 

como legado a formação de urbanistas experientes vivendo em Manaus. 
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3. PATRIMÔNIO NATURAL, SOCIALIZAÇÃO DO VERDE, E 

EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS 

EM ÁREA URBANA 

 

Situação: 

Nossa cidade é conhecida pela sua exuberante natureza, contudo carece 

espaços públicos ao longo da frente fluvial. Além disso, grande parte da área 

urbana está em APPs (áreas de preservação permanente) ao longo dos 

igarapés, rios e nascentes. A maior parte dessas APPs são áreas muradas, 

marginalizadas, e de degradação ambiental.  

 

Proposta:  

Criação de estratégias de socializar a natureza através de parques 

urbanos lineares ou da exploração sustentável de área de preservação para a 

extração de alimentos provindos de plantas e árvores nativas. 

Numerosos terrenos vazios, públicos ou privados, quintais de casas, 

telhados de edifícios podem ser incentivados a serem hortas urbanas capazes 

de gerar empregos, diminuir o custo do alimento e assim o custo de vida, e ser 

parte de uma educação ambiental pública. 
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4. MOBILIDADE URBANA E ESPAÇO PÚBLICO 

 

Situação: 

Atualmente o transporte coletivo é ineficiente. A cidade é muito espraiada 

e com baixa densidade. Há várias áreas da cidade com carência na oferta de 

transportes. Normalmente boa parte dos investimentos em mobilidade são para 

comprar ônibus novos, mas do mesmo tipo. Por outro lado, muitos são os 

investimentos em grandes obras viárias de passagens de nível que não 

melhoram substancialmente a mobilidade. 

 

Proposta: 

O transporte coletivo deve ser remodelado no modo operacional e de 

concessões. Deve-se investir na criação de novos modais (BRT, ciclomobilidade, 

caminhabilidade e outros) e na intermodalidade entre eles. 

 Grandes obras viárias devem ser consideradas como planejamento 

urbano, qualificando obrigatoriamente a continuidade do espaço público e a 

acessibilidade aos lotes no entorno para que se mantenha a habitabilidade e a 

exploração do comércio. O investimento público não pode de forma alguma criar 

áreas urbanas degradadas para os próprios cidadãos.   
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5. OS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARES DO PLANO 

DIRETOR 

 

Situação: 

 A Lei do Plano Diretor estabelece vários instrumentos complementares 

como planos específicos necessários para a eficácia do plano no ordenamento 

da cidade. Estes planos não foram desenvolvidos até hoje e o conjunto de leis 

sobre uso do solo e parâmetros de construção não são suficientes para a 

qualificação da cidade. 

 

Proposta: 

  Deve-se executar os planos previstos de forma a aumentar a presença 

ativa do Poder Público no desenvolvimento mais equilibrado da cidade. 
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6. CONCURSOS DE PROJETOS 

 

Situação: 

A prática de concursos de projetos é difundida há muitos anos no Brasil e 

através dela se produziram obras de grande identificação nacional. Algumas 

cidades como Brasília, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e outras, 

investem nesta modalidade de licitação de forma a dar mais visibilidade e 

transparência. 

 

Proposta: 

Aumentar as contratações de projetos por concursos de projetos, 

conforme está previsto na Lei das Licitações a preferência por essa modalidade; 

e dirimida no acórdão 2230/2014 do TCU sobre a importância de se contratar 

até o projeto executivo. A organização de concursos de projeto é uma expertise 

nacional do IAB há décadas, tendo contribuído com vários governos. Estamos à 

disposição para contribuir com a nova gestão. 
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Sem mais, desejamos sucesso à próxima gestão na implantação 

de seus planos de melhoria da cidade e da qualidade de vida. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

MARCELO DE BORBOREMA CORREIA 

          Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, diretório do Amazonas. 


