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O governo estuda ampliar a área de
outras 25 unidades. Com base nas
propostas já definidas, o total de
áreas protegidas incorporadas
somaria 1.073.815 hectares
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* A unidade deinria de ser uma Reserua
Biológica, que é uma das categorias nais
restritivas de unidade de conseruaçã0, na qual
não é permitida nem mesno a entrada de
visitantes para se desdobrar em um Parque
Nacional com 162.306 ha e uma Area de
Proteção Ambiental (APA), que pernite ceftos
tipos de exploraçã0, com 178.386 ha.

** A Flona atual seia desdobrada em uhidades de
consenação estaduais, provavelmente APAs, de 137.000
ha e outros 35.000 ha seriam repassados para a Tena
lndígena Karitiana. Nesse acerto com o Estado de
Rondônìa, uma área de 180.000 ha de terras preseruadas,
em outro local afastado da Flona, sob posse do estado seria
doada para a União para ser transformada em unidades
federais de proteção integal


