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PHILIP MARTIN FEARNSIDE 

0 General Villas Boas enfatizou que a prioridade para segurarn;a na
cional na Amazonia e a fronteira. Isto e 16gico e representa a prioridade 
rnilitar em todos as paises do rnundo . Entretanto , nao e pratico rnanter 
urna cadeia de bases fronteiric;:as corn urn nurnero de pessoas suficien
tes para defender 11 mil quilornetros de fronteira na Amazonia. Portan
to, alern de ter algurnas bases na fronteira e necessario ter a capacidade 
de deslocarnento de pessoas ate as fronteiras a partir de bases centrais 
em cidades coma Manaus, em caso de haver algurn problerna. Esse 
servic;:o de deslocarnento tern que ser feito par aviao , pois nao ha coma 
usar estradas para levar pessoas para toda a extensao da fronteira. 

Foi interessante que, no decorrer desta palestra, nao foi considerado 
coma prioridade fazer urna estrada no rneio da Amazonia. Um dos ar
gurnentos-chave para a reconstruc;:ao da rodovia BR-319 (Manaus-Porto 
Velho) - abandonada desde 1988 - tern sido a sua prioridade para def e
s a nacional (UFAM, 2009). Este argurnento tarnbern tern sido oferecido 
para justificar a realizac;:ao da obra sern urn estudo de viabilidade, rnos
trando sua justificativa. E rnarcante nao existir urn estudo de viabili
dade para a rodovia BR-319, embora outras rodovias - coma a BR-163 
(Santarern-Cuiaba) , cuja obra tarnbern e de reconstruc;:ao - tenharn seus 
estudos de viabilidade, ta! coma e padrao para todas as grandes obras 
de infraestrutura (Convenio DNIT / IME, 2005) . 

A area da BR-319 e rnuito distante de qualquer fronteira. Esta estrada 
nao tern justificac;:ao econornica e, segundo o palestrante, tambem nao 
tern justificativa rnilitar, ja que seria rnelhor deslocar pessoal par aviao 
para fazer a defesa das fronteiras . E positivo ver que as argurnentos 
para a reabertura da BR-319 corn base em seguranc;:a nacional nao tern 
sentido. 
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