CONCESSÃO DE UNIDADES DE MANEJO FLORESTAL NAS
FLORESTAS NACIONAIS DE ITAITUBA I E II
ITAITUBA E TRAIRÃO - PARÁ
- As Florestas Nacionais (Flonas) de Itaituba I e II foram criadas em 1998 e possuem, juntas, área de
625 mil hectares. Deste total, 295 mil hectares serão disponibilizados para concessão florestal;
- Área atual de florestas concedidas pelo Serviço Florestal Brasileiro é de 1 milhão hectares. Com a
assinatura dos contratos para as 3 unidades de manejo florestal (UMF) das Flonas de Itaituba I e II, a
área de florestas federais concedidas aumentará 30%, totalizando 1,3 milhão de hectares;

- Três unidades de manejo florestal (UMF) das Flonas de Itaituba I e II serão disponibilizadas para
concessão por meio de licitação pública, sendo a UMF I com 39 mil hectares, a UMF II 127 mil
hectares e a UMF III com 129 mil hectares;
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- Para participar do edital, as empresas interessadas deverão submeter propostas técnica e de preço.
O valor mínimo a ser ofertado pelo metro cúbico de madeira extraída varia conforme a UMF, sendo
o valor mínimo para o UMF I R$ 33,00, para a UMF II R$ 61,00 e para a UMF III R$ 68,00;
- Potencial produtivo estimado para as três UMF é de 150 mil metros cúbicos de madeira em tora
por ano;
- Arrecadação advinda das concessões nas Flonas de Itaituba I e II é estimada em R$ 9 milhões/ano;
- Arrecadação será dividida entre SFB (valor mínimo anual), ICMBio (40%), FNDF (20%), estado do
Pará (20%) e municípios de Itaituba e Trairão (20%);

- Faturamento esperado das operações florestais nas Flonas de Itaituba I e II: R$ 50 milhões/ano, o
que equivalente a 3% dos PIBs de Itaituba e Trairão somados;
- Tributos anuais gerados: R$15,7 milhões, sendo R$ 5,5 milhões para Pará e R$ 250 mil para Itaituba
e Trairão;
- Receita total para municípios: R$1,8 milhão/ano;
- Expectativa de geração de 540 empregos diretos e 1.100 empregos indiretos.
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