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O prefeito de Manaus, David Almeida, culpou ambientalistas pela falta de 
oxigênio na cidade, sugerindo que a causa da atual crise é a má condição da 
rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho), cuja reconstrução ainda não foi 
licenciada [1]. É um triste início para a nova administração de Manaus. A falta 
da rodovia BR-319 não é a razão pelo desabastecimento, e sim a falta de 
atuação das autoridades para encomendar oxigênio em tempo hábil [2]. 

A rodovia BR-319 não faz sentido como maneira de suprir oxigênio para 
Manaus. Na hora de uma emergência como a atual, o frete vem de avião de 
qualquer forma. Para frete em condições normais, o custo é muito mais barato 
por água do que seria pela BR-319 [3]. A inviabilidade econômica da BR-319 
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tem sido claramente demonstrada [3, 4], e, não por acaso, o projeto de 
reconstrução é a única grande obra proposta que não tem um estudo de 
viabilidade econômica (EVTEA). 

O projeto de reconstrução ainda não foi aprovado por duas razões. O primeiro 
é o tamanho impacto da rodovia que, junto com estradas laterais planejadas e 
pouco discutidas, abriria imensas áreas de floresta desprotegida para a entrada 
de grileiros, posseiros, madeireiros e outros atores a partir do arco de 
desmatamento. O impacto ambiental e social que a reconstrução da rodovia 
seria enorme (veja [5-11]). 

A segunda razão é a longa história das tentativas dos proponentes para fazer a 
obra sem realizar estudos ambientais (por exemplo, [12]), e o não cumprimento 
das medidas exigidas pelo IBAMA. Por exemplo, até hoje não foram montadas 
dois simples postos de fiscalização, um em cada ponta do trecho do meio da 
rodovia. Também há a má qualidade dos estudos. O primeiro EIA [13] foi 
rejeitado pela IBAMA em 2009 com o seguinte parecer: “…o EIA não reúne as 
mínimas condições e informações que permitam avaliar a viabilidade ambiental 
do empreendimento… mesmo deixando de lado a qualidade técnica do 
EIA/RIMA, a emissão da LP não pode ser efetivada” ([14], p. 175-176). O 
segundo EIA [15], atualmente em análise pelo IBAMA, também tem muitas 
falhas, mas pelo menos admite alguns dos impactos severos da obra [16]. 

A BR-319 é uma alta prioridade para os políticos de Manaus, desde que, é 
claro, a obra seja paga pelo governo federal e não pelos contribuintes locais. A 
verdadeira razão de ser do projeto é de ganhar votos em Manaus [17, 18]. Isto 
ficou ainda mais claro com a tentativa do prefeito de aproveitar a tragédia do 
coronavírus para promover esta obra política. 

 
 

A imagem que ilustra este artigo mostra o prefeito de Manaus ao fundo, 
enquanto funcionários da PMM carregam cilindros de oxigênio na Maternidade 
Moura Tapajóz (Fotos: Dhyeizo Lemos/Semcom) 
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