CONCESSÕES FLORESTAIS FEDERAIS
Informe do mês de outubro de 2018

Em outubro de 2018, a área total concedida totalizou 1.018.823 hectares, distribuídos entre
17 contratos de concessão. Desses, o contrato com a concessionária Golf Indústria, Comércio
e Exportação de Madeiras Ltda. (Contrato no 2/2010) e o contrato com a concessionária Ebata
Produtos Florestais Ltda (Contrato no 1/2010) encontram-se suspensos administrativamente.
Dois contratos firmados com a concessionária Brasad’Oc Timber Comércio de Madeiras Ltda.
(Contratos nos 3 e 4/2014) encontram-se suspensos liminarmente em razão de Ação Civil
Pública no 1.23.002.000352/2013-18, de novembro de 2014, impetrada pelo Ministério
Público Federal.
As florestas públicas federais com contratos firmados são: Floresta Nacional (Flona) do
Jamari (RO), Flona de Jacundá (RO), Flona de Altamira (PA), Flona do Crepori (PA), Flona de
Saracá-Taquera (PA) e Flona de Caxiuanã (PA).
A produção mensal de madeira advinda da operação florestal nas unidades de manejo
em florestas federais foi de 34.089 metros cúbicos, totalizando 170.555 metros cúbicos
acumulados no ano de 2018.
No mês de outubro de 2018 houve o registro e a comunicação de invasão para roubo de
madeira na área da Unidade de Manejo Florestal III, na Flona de Jamari, conforme relato
da Concessionária Florestal AMATA S.A. (Contrato no 1/2008). A Concessionária Florestal
Cemal Comércio Ecológico de Madeiras Ltda (Contrato no 3/2016) reportou invasão para
roubo de madeira na área da Unidade de Manejo Florestal III, na Flona de Caxiuanã.
O SFB identificou intervenções antrópicas irregulares na porção sul e sudeste da Flona de
Altamira-PA e na porção oeste da Flona de Jacundá-RO, por meio da avaliação multitemporal
de imagens de satélites óticos de média resolução espacial, realçadas através do algoritmo
de Detecção de Exploração Madeireira por Corte Seletivo (DETEX).
O Serviço Florestal Brasileiro informa que todas as ocorrências foram encaminhadas aos
órgãos competentes para a devida apuração dos fatos, em obediência aos devidos preceitos
legais e às competências institucionais.
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