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Em maio de 2016 o governo federal criou cinco novas Unidades de Conservação (UCs) na 
Amazônia, totalizando quase 2,7 milhões de hectares. Com essa criação a Amazônia Legal 
Brasileira passou a ter aproximadamente 13% de sua extensão total protegidos por UCs 
federais. Todas as cinco UCs criadas estão no sul do estado do Amazonas. Foram criadas 
três UCs de uso sustentável: a Área de Proteção Ambiental (APA) dos Campos de Manicoré, 
as Florestas Nacionais (Flonas) do Aripuanã e de Urupadi; e duas de proteção integral: a 
Reserva Biológica (Rebio) do Manicoré e o Parque Nacional (Parna) do Acari. As UCs de 
uso sustentável somam um pouco mais da metade da extensão total, aproximadamente 1,4 
milhões hectares1. Abaixo seguem especificadas as UCs criadas, suas extensões e 
localização, dentre outros (Tabela 1).  
 
Tabela 1 - Unidades de conservação federais criadas entre 11 e 12/05/2016 no sul do Amazonas, sua 
extensão, informações oficiais dos atos de criação e municípios de incidência.         
    

Unidade de 
Conservação 

Grupo Área Oficial 
(hectares) 

Documento de 
Criação 

Publicação no 
Diário Oficial da 
União 

Municípios 
(AM) 

Parque Nacional do 
Acari 

Proteção 
integral 

896.407 Decreto s/n de 
11/05/2016 

12/05/2016 Apuí, Borba, 
Novo Aripuanã 

Floresta Nacional do 
Aripuanã 

Uso 
sustentável 

751.295 Decreto s/n de 
11/05/2016 

12/05/2016 Apuí, Manicoré, 
Novo Aripuanã 

Reserva Biológica do 
Manicoré 

Proteção 
integral 

359.063 Decreto s/n de 
11/05/2016 

11/05/2016 Manicoré, Novo 
Aripuanã 

Área de Proteção 
Ambiental Campos de 
Manicoré 

Uso 
sustentável 

151.993 Decreto s/n de 
11/05/2016 

11/05/2016 Manicoré 

Floresta Nacional 
Urupadi 

Uso 
sustentável 

537.228 Decreto s/n de 
11/05/2016 

12/05/2016 Maués 

Fonte: Instituto Socioambiental/Programa Monitoramento de Áreas Protegidas. SisArp (Sistema de Áreas Protegidas). 13/03/2017 
 
 

As cinco UCs localizam-se em uma região de grande importância ecológica, com espécies 
de árvores ameaçadas - como a castanheira-do-pará, cerejeira e mogno - e com um grande 
potencial para práticas sustentáveis. As novas UCs também complementam o grande 
escudo de áreas protegidas - localizado no norte do Mato Grosso, sul do Amazonas e do 
Pará - contra as frentes de expansão dos setores madeireiro, pecuarista e sojicultor ilegais 
(Mapa 1). Segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Prodes/INPE), os municípios nos quais incidem as UCs criadas apresentaram de 2014 para 
2015 um grande aumento na taxa de desmatamento, conforme exposto a seguir: Manicoré 
(237%), Borba (164%), Nova Aripuanã (122%), Apuí (41%), Maués (11%). Apuí e Manicoré 
estão entre os municípios da Amazônia que mais desmataram em 2015.   
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Mapa 1 - Unidades de conservação federais criadas entre 11 e 12/05/2016: Área de Proteção Ambiental dos 
Campos de Manicoré, as Florestas Nacionais do Aripuanã e de Urupadi, Reserva Biológica do Manicoré e o 
Parque Nacional do Acari. 
 

 

 
 
O processo de “Avaliação e Identificação das Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação 
dos Biomas Brasileiros”, realizado entre 1998 e 2000 e depois atualizado incorporando os 
princípios de planejamento sistemático para  conservação  e  seus  critérios  básicos  
(representatividade,  persistência  e vulnerabilidade dos ambientes) e instituído pela Portaria 
MMA nº 09 de 23/01/2007 apontou essas cinco áreas de importância biológica ‘muito alta’ 
(AM 131) ou ‘extremamente alta’ (AM 126, AM 135, AM115, AM 121), sendo que as áreas 
incidentes no PARNA do Acari e FLONA do Aripuanã (AM 126, AM 135 e AM 115) foram 
classificadas como sendo de prioridade de ação ‘muito alta’2. 
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Mapa 2 - Áreas prioritárias para a conservação - áreas de importância biológica e as unidades de 

conservação federais criadas entre 11 e 12/05/2016. 

 
  
Segundo fundamentação comum dos processos administrativos de estudo para criação das 
UCs3, em 2001 um Grupo de Trabalho Interministerial foi instituído para avaliar as propostas 
de criação de UCs nessa região. Entre os principais encaminhamentos do grupo, 
destacaram-se: a pouca representatividade de UCs de proteção integral no interflúvio 
Madeira - Tapajós; a aptidão da área para criação de florestas nacionais, mas também para 
extração de produtos não madeireiros; e a riqueza dos recursos naturais na região com 
necessidade de controle do uso. Outros estudos apontaram essas áreas como de grande 
importância para a conservação da biota amazônica e classificando-a como de alta 
prioridade para a criação de UCs, devido à alta diversidade de primatas, a presença de 
várias espécies ameaçadas e o alto endemismo e riqueza da flora e da fauna no âmbito da 
bacia amazônica. 
 
Em maio de 2007 foram realizadas cinco reuniões para discutir propostas de criação de 
unidades de conservação no sul do Amazonas, elas aconteceram nas câmaras municipais 
de Apuí e Borba, nas prefeituras municipais de Maués e Novo Aripuanã e no escritório do 
IBAMA em Manicoré. Em junho do mesmo ano foi apresentado um estudo de campo relativo 
às propostas de criação de UCs na região sudeste do Amazonas, que abrangeu parte dos 
municípios de Apuí, Borba, Maués, Manicoré e Novo Aripuanã e englobou a área das glebas 
públicas federais localizadas até 100 km ao norte da BR-230, a Transamazônica. Com o 
objetivo de refinar as informações já obtidas sobre a região e confirmar a escolha de limites 
e categorias das unidades a serem criadas, o estudo foi realizado através de sobrevoos e 
deslocamento fluvial e além da observação do ambiente natural, foram realizadas reuniões 
com atores locais. O estudo partiu do delineamento inicial para o estabelecimento de cinco 
unidades de conservação na área: duas de proteção integral, abrangendo parte das bacias 
hidrográficas dos rios Manicoré, Abacaxis e Parauari; e três de uso sustentável, sendo duas 
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reservas extrativistas ao longo dos rios Aripuanã e Sucunduri, e uma floresta nacional 
abrangendo parte da bacia hidrográfica do rio Acari3. 
 
Ainda segundo os processos administrativos, em 2009 foi feito o diagnóstico dos aspectos 
naturais das áreas prioritárias para a conservação "Alto Maués" e "Manicoré/Aripuanã". As 
duas foram classificadas com alta heterogeneidade ambiental, grande diversidade biológica 
e baixa ocupação antrópica. O estudo salientou que a extensão dessas áreas propicia a 
criação de unidades de conservação contínuas com tamanhos que permitem contemplar 
diversos complexos vegetacionais e permitir a sobrevivência de espécies que necessitam de 
habitats mais amplos; e destacou também a importância da conectividade com outras áreas 
protegidas já existentes, criando um grande corredor ecológico e de controle do 
desmatamento. Para a área "Alto Maués" foi ressaltado o potencial turístico existente na 
microbacia do rio Canumã e a oportunidade de conservação de áreas de endemismo dos 
primatas Callicebus hoffmannsi, Mico mauesi e Mico humeralifer; e de muitas das espécies 
ameaçadas que ocorrem na região, como o Speothos venaticus e a Ptenoura brasiliensis. 
Também foram apontados os danos irreversíveis ao solo causados pela prática do 
desmatamento e queimada, seguidos da exploração agrícola e/ou agropecuária, muito 
comum na região. Quanto à categoria sugerida para a criação de unidade(s) de 
conservação, o estudo frisa que há uma carência de áreas de uso indireto, mas também 
destaca a vocação da região para a exploração sustentável dos recursos naturais. Já para a 
área "Manicoré/Aripuanã", foi repetida a oportunidade de conservação de espécies 
endêmicas e ameaçadas, além da necessidade de coibir os danos causados pela atividade 
rural extensiva. Porém, é destacada a existência de formações geomorfológicas 
denominadas paleocanais, que propiciam uma paisagem ainda mais heterogênea e cênica, 
além de constituírem berçários e fontes de alimento para muitas espécies de aves, peixes e 
anfíbios. 
 
Entre 2012 e 2013, após ampla consulta aos interessados em áreas rurais sob sua gestão, o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) identificou e disponibilizou ao Ministério de 
Meio Ambiente (MMA) cerca de cinco milhões de hectares de terras públicas federais e 
desafetadas na Amazônia Legal para criação de unidades de conservação federais, visando, 
principalmente, coibir a grilagem de terras públicas na região. Neste contexto, foram abertos 
6 processos de criação e 4 processos de ampliação de unidades de conservação na região 
de influência da BR-230 (Transamazônica), municípios de Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, 
Maués e Borba, Estado do Amazonas3. 
 

A região onde foi proposto o conjunto de unidades de conservação da BR 230 são Glebas 
Públicas já destinadas ao MMA no âmbito do Terra Legal. Essas áreas representam o maior 
remanescente de vegetação nativa em área contínua ainda sem destinação na Amazônia. 
Essa característica é fator de extrema importância, pois não ocorrem ocupações 
significativas no seu interior. Acrescenta-se o fato de que a área tem alto potencial florestal e 
que a criação das referidas unidades regulará o uso destas áreas públicas ainda sem 
destinação3. 
 
Em março de 2015, uma equipe técnica do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade e do Serviço Florestal Brasileiro avaliou o rio Acari, que apresentou poucas 
ocupações, restritas a área próxima a estrada: com muitas corredeiras e um de seus 
afluentes com duas cachoeiras, nele foi registrada uma casa que serve como base para 
estudos de aproveitamento hidrelétrico, referentes a propostas de pequenas centrais 
hidrelétricas posteriormente identificadas3.  
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Segundo estudo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade que subsidiou 
a criação das UCs4, a criação do mosaico de UCs teria dois grandes objetivos. De um lado, 
visa proteger a rica biodiversidade da Floresta Amazônica, na região entre os rios Madeira e 
Tapajós, que já sofre com a pressão humana e abriga imensa variedade de espécies de 
plantas e animais – alguns endêmicos e raros; outros ameaçados de extinção ou recém-
descobertos pela ciência. Na região ocorrem pelo menos 13 espécies de primatas, sendo 
três delas endêmicas e descritas recentemente. Entre os primatas, há ainda nove espécies 
consideradas vulneráveis à extinção e estima-se que existam na área cerca de 800 espécies 
de aves, o que equivale à quase metade de toda a avifauna brasileira. Por outro lado, ainda 
segundo o estudo, a criação das UCs busca também incrementar a economia, por meio do 
ecoturismo e da exploração sustentável da floresta, criando oportunidades de emprego e 
renda para os quase 200 mil moradores da região, que tem um dos Índices de 
Desenvolvimento Humano mais baixos do país. O desenho das UCs teria deixado de fora 
áreas abertas para pastagem, mineração ou com potencial hidrelétrico, assim como áreas 
usadas ou reservadas para equipamentos públicos e privados que integram a infraestrutura 
dos municípios.  
 
O mesmo estudo do ICMBIo indica que segundo o Serviço Florestal Brasileiro, o 
aproveitamento médio dos recursos madeireiros da região, com produtividade de 18 m3/ha e 
ciclo de corte de 30 anos, mostra que haveria condições de se produzir 1 milhão m3 de toras 
ao ano. O faturamento bruto é avaliado em R$ 499 milhões. Essa produção, segundo o 
estudo, pode gerar 14,7 mil empregos, sendo 4,8 mil diretos e 9,9 mil indiretos. Só com os 
empregos diretos, tem-se uma massa salarial de R$ 7,5 milhões, arrecadação estimada com 
impostos é de R$ 117,5 milhões, sendo que R$ 23,5 milhões ficariam nos municípios que 
abrigam as florestas nacionais, R$ 54,8 milhões iriam para o Estado do Amazonas e R$ 99,8 
milhões para o governo federal.  
 
Segundo um diagnóstico das cadeias produtivas florestais dos municípios Apuí, Boa Vista do 
Ramos, Itacoatiara, Itapiranga, Maués e São Sebastião do Uatumã, datado de 20135, a 
atividade madeireira no Apuí movimentou, em 2010 e 2011, 39.664 m3 de madeira. Em 
2010, o PIB do Estado, atingiu um valor aproximado de R$ 160 milhões e o PIB per capita 
atingiu R$ 8.855. Em 2010 e 2011, Apuí recebeu 32.164,86 m3 de madeira, sendo que 
17.734,95 m3 foram fornecidos pelo próprio município. Em 2010 e 2011, Apuí foi origem de 
24.770,25 m3 de madeira, sendo que 17.734,95 m3 foram consumidos no próprio município e 
7.035,30 m3 foram comercializados com Humaitá, Manaus, Manicoré e Novo Aripuanã. 
Ainda segundo o estudo, o setor madeireiro em Apuí geraria R$ 2,02 milhões por ano, com 
pagamento de salários e rendimentos dos proprietários dos empreendimentos. Já o 
município de Maués, em 2010 e 2011, absorveu 9.599 m3, 99% tiveram como origem o 
próprio município. No mesmo período, Maués foi a origem de 132.302,59 m3 para outros 
municípios, vendendo principalmente toras para Itacoatiara. Em 2010 e 2011, Maués enviou 
6.067,33m3 de madeira para 11 estados, sendo que o Pará comprou 52% deste volume. De 
acordo com o estudo o setor madeireiro em Maués gera R$ 1,6 milhão por ano como 
pagamento de salários e rendimentos dos proprietários dos empreendimentos. As cadeias 
produtivas dos produtos florestais não madeireiros no município de Maués se concentram 
em três produtos: a castanha, o óleo de pau-rosa e o guaraná. Além destas três cadeias 
estruturadas, há ainda outros produtos comercializados no município, como óleo de copaíba, 
óleo de andiroba e a resina do breu.   
 
Ainda segundo os processos administrativos de criação das UCs3, respeitando o pleito dos 
municípios afetados pelas propostas, muito em função  da logística do setor madeireiro, foi 
guardada ampla distância da BR 230 para possibilitar a expansão da ocupação humana 
ordenada na área.  
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É importante mencionar que apenas um manejo florestal de baixo impacto e com 
acompanhamento técnico detalhado, numa cadeia produtiva sustentável e justa e com um 
consistente plano de negócios pode ser sustentável a médio prazo. Isso fica claro quando 
vemos que embora tenham sido licenciados 680 planos de manejo florestais no Amazonas 
no período de 2010 a 2015, o que representa em média o licenciamento de 113 planos de 
manejo por ano, o manejo florestal para pequenos produtores ainda enfrenta dificuldades 
quando evolui para a etapa de acesso ao mercado. Nesse caso, somente 20% do volume de 
madeira licenciado em 2014, por planos de manejo de pequena escala elaborados pela 
instituição, foram comercializados. Durante o período avaliado, os planos de manejo em 
pequena escala representaram 51% dos planos licenciados, os planos de manejo em área 
de várzea 3% e os planos de menor impacto 1%. De toda a madeira licenciada do 
Amazonas, 70% é proveniente do sul do Estado. Entre 2010 e 2015 foram licenciados 71 
planos de manejo florestal em Novo Aripuanã, 57 em Manicoré, 33 em Maués, 30 em Apuí e 
20 em Borba6. 
 
Ao longo do processo de criação das UCs do sul do Amazonas, foram necessárias 
adequações de propostas para ajustar as expectativas locais com as demandas de 
conservação. Um exemplo foi o processo da APA Campos de Manicoré, que inicialmente 
tinha sua categoria prevista para Reserva Biológica, mas que por fim acabou internalizando 
o pleito do governo do município de Manicoré e da população do Distrito de Santo Antônio 
do Matupi de criação de uma unidade de conservação que compatibilizasse a proteção dos 
campos naturais da região com o desenvolvimento de atividades produtivas de baixo 
impacto e o manejo florestal sustentável3. Assim, permaneceram na área definida como APA 
os locais onde há vestígios de exploração florestal autorizada pelo Estado do Amazonas e 
implantação de acesso entre o Distrito e a sede municipal3.  
 
A Flona de Aripuanã passou por processo semelhante. Segundo o processo de criação da 
UC, estudos relataram os principais recursos utilizados, com destaque para a coleta de 
castanha e extração de copaíba e foram identificadas situações graves relacionadas a 
expulsão da população tradicional da área, por meio da pressão causada por atividades 
ilegais, como por exemplo: grilagem e desmatamento nas áreas de residência e uso dos 
ribeirinhos e casos de exploração de trabalho escravo ou em condições inadequadas. Como 
conclusão, foi sugerida a criação da unidade de uso sustentável como meio de se manter a 
biodiversidade e o modo de vida das populações residentes na área, através da garantia de 
permanência e uso da terra pelas mesmas. Em 2006 foi realizada uma reunião de 
apresentação da proposta da Reserva Extrativista do Rio Aripuanã e em janeiro seguinte um 
mapeamento participativo do uso dos recursos naturais pelos ribeirinhos do rio Aripuanã, 
objetivando subsidiar a delimitação da reserva extrativista proposta para a região, identificar 
o potencial de manejo e exploração sustentável da área e levantar os conflitos existentes 
entre a população local e outros grupos sociais atuantes na área. A área total mapeada pelo 
estudo foi de 1.275.011,14 hectares, quase o dobro da extensão final com qual a Flona foi 
criada. Em 2009 foi identificada pela equipe técnica a existência de um conflito de interesses 
na criação da Reserva Extrativista do Rio Aripuanã, onde parte da comunidade se opôs a 
criação da unidade diante de uma possibilidade de regularização fundiária através da criação 
de um Projeto de Assentamento Extrativista. Após três rodadas de conversa com a 
comunidade, realizadas até 2010, não logrando apoio à criação da Reserva, o ICMBio, 
considerando sua localização em área prioritária para conservação da biodiversidade e a 
intenção de formar um bloco de unidades de conservação para controle do desmatamento, 
após vistoria com o Serviço Florestal Brasileiro (2015) que confirmou o potencial de 
exploração florestal da região, propôs a alteração de categoria de Resex para Flona. 
Segundo o Instituto, a proposta mostrou-se adequada, pois além de garantir o uso múltiplo 
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sustentável dos recursos florestais, permite a permanência das comunidades residentes e 
possibilita  discussões mais aprofundadas sobre os tipos de extrativismo e outras fontes de 
subsistência3. 
 
Projeto de Lei 2017 – Redução e revogação das Unidades de Conservação 
 
Imediatamente após a criação das UCs uma comitiva de parlamentares e representantes 
dos agricultores do Amazonas solicitou ao Palácio do Planalto a revisão dos decretos 
assinados pela presidente afastada Dilma Rousseff. Segundo a notícia do portal A Crítica 
eles teriam recebido duas orientações ‘do subchefe da Casa Civil, para assuntos jurídicos, 
Erick Vidigal: manter o plano A, uma medida do então presidente interino Michel Temer com 
a revogação das decisões de Dilma e mirar em um plano B: entrar na Justiça para 
questionar os decretos da presidente afastada’7. O argumento da comitiva era de que não 
havendo a reversão dos atos haveria uma repercussão negativa na área social e econômica 
para famílias e empreendimentos já licenciados.  
 
Em fevereiro/2017 o ISA obteve um esboço de um Projeto de Lei (Anexo I) por meio do 
gabinete do senador Omar Azis (PSD-AM)8. A Proposta do PL é reduzir quatro UCs e 
revogar uma, o que daria uma perda total de mais de 1 milhão de hectares. As UCs a serem 
reduzidas seriam o Parna de Acari, as Florestas Nacionais de Urupadi e Aripuanã e a 
Reserva Biológica de Manicoré. A Área de Proteção Ambiental dos Campos de Manicoré, 
com 151.993 hectares seria a área a ser revogada (Tabela 2).  
 
 
 
Tabela 2 - Proposta de redução da área das unidades de conservação federais criadas entre 11 e 12/05/2016 
no sul do Amazonas, sua extensão atual, a área proposta e a área que seria reduzida.      
      

Unidade de Conservação Área Oficial 
(hectares) 

Área Proposta pelo PL 
(hectares) 

Área Reduzida 
(hectares/%) 

Reserva Biológica do Manicoré 359.063 246.470 112593 (31,4%) 

Parque Nacional do Acari 896.407 655.822 240585 (26,8%) 

Floresta Nacional do Aripuanã 751.295 321.070 430225 (57,3%) 

Floresta Nacional de Urupadi 537.228 396.302 140926 (26,2%) 

Área de Proteção Ambiental Campos de 
Manicoré 

151.993 0 151993 (100%) 

Total 2.695.986 1.619.664 1076322 (60%) 

Fonte: Instituto Socioambiental/Programa Monitoramento de Áreas Protegidas. SisArp (Sistema de Áreas Protegidas). 13/03/2017 
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Mapa 3 - Nova configuração proposta pelo Projeto de Lei: unidades de conservação ameaçadas com 
destaque para as áreas propostas a serem excluídas das UCs.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Interesses Minerários 
 
A análise dos dados dos processos minerários disponíveis no Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) em fevereiro de 2017 mostra que há 205 processos minerários 
incidentes nas cinco unidades de conservação. A maioria dos processos (75) são títulos com 
autorização de pesquisa. Os processos incidentes, por fase no DNPM, estão divididos 
conforme tabela a seguir (Tabela 3). O interesse em ouro constitui mais de 75% dos 
processos, mas outras substâncias também são requeridas: minério de ferro, manganês, 
areia, nióbio, cassiterita, diamante, cascalho, chumbo, ilmenita e seixos. O Anexo II traz a 
listagem dos processos minerários incidentes nas unidades de conservação: APA Campos 
de Manicoré, PARNA de Acari, REBIO de Manicoré, FLONA de Urupadi e FLONA de 
Aripuanã.  
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Tabela 3 - Número de títulos e processos minerários incidentes nas UCs: APA Campos de Manicoré, Parna de 
Acari, Rebio de Manicoré, Flona de Urupadi e Flona de Aripuanã 
            

Títulos Número 

Autorização de pesquisa 75 

Lavra garimpeira 13 

Licenciamento 5 

Concessão de lavra 2 

Processos Minerários  

Requerimento de pesquisa 63 

Requerimento de lavra garimpeira 25 

Disponibilidade 17 

Requerimento de licenciamento 4 

Requerimento de lavra 1 

Total 205 

 
 
Mapa 4 - Nova configuração proposta pelo Projeto de Lei e os títulos e processos minerários 
incidentes. 
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Cadastro Ambiental Rural 
 
Segundo o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental, acessado em março/2017, são 162 
imóveis cadastrados incidentes sobre as cinco UCs, dos quais 134 incidem nas áreas com 
proposta de exclusão. A área média dos imóveis nestas áreas de exclusão é de 6.249 
hectares sendo que o maior imóvel tem 249.999 hectares, e o menor, 92 hectares (Mapa 5). 
Não estão disponíveis dados sobre os proprietários das áreas cadastradas. O Anexo III traz 
os imóveis cadastrados no SICAR incidentes nas áreas com proposta de exclusão das UCs: 
APA Campos de Manicoré, PARNA de Acari, REBIO de Manicoré, FLONA de Urupadi e 
FLONA de Aripuanã. 
 
 
Mapa 5 - Nova configuração proposta pelo Projeto de Lei e os imóveis cadastrados no SICAR 
incidentes. 

 
 
 
Aproveitamento Hidroelétrico  
 
Dados disponibilizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mostram que o rio 
Acari, cujo percurso passa pelo PARNA do Acari, possui inventário hidrelétrico aceito, 
aguardando aprovação pela autarquia. Os inventários são de responsabilidade da 
ELETROSSOL - Centrais Elétricas Cassol Ltda , que propõe três eixos de aproveitamento: 
uma usina hidrelétrica (UHE) e duas pequenas centrais hidrelétricas (PCH) (Processo Aneel 
48500.002449/2012-39). A usina hidrelétrica prevê uma potência instalada de 140 MW e as 
duas PCHs somam 28 MW. A UHE localiza-se na área com proposta de exclusão do 
PARNA do Acari. A localização dessa UHE e das PCHs seguem no mapa abaixo (Mapa 5). 
Na região há outros empreendimentos hidrelétricos planejados, mas não diretamente 
incidentes nas unidades de conservação em questão, logo não estão representados no 
mapa. 
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Mapa 5 - Nova configuração proposta pelo Projeto de Lei e a localização da UHE e das PCHs 
propostas no Rio Acari. 

 
Incidência de Processos minerários, Imóveis cadastrados no CAR e aproveitamento 

hidrelétrico da Eletrossol
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Anexos  
 
Anexo I:  Projeto de Lei Federal s/n. 2017. Dispõe sobre as alterações nos limites da Reserva Biológica do 
Manicoré, do Parque Nacional do Acari, das Florestas Nacionais do Aripuanã e de Urupadi, e sobre a extinção 
da Área de Proteção Ambiental dos Campos de Manicoré. 
 
Anexo II: Processos minerários incidentes nas unidades de conservação: APA Campos de Manicoré, PARNA 
de Acari, REBIO de Manicoré, FLONA de Urupadi e FLONA de Aripuanã 
 
Anexo III: Imóveis cadastrados no SICAR incidentes incidentes nas áreas com proposta de exclusão nas UCs: 
APA Campos de Manicoré, PARNA de Acari, REBIO de Manicoré, FLONA de Urupadi e FLONA de Aripuanã 
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