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Floresta Nacional de Saracá-Taquera (PA)
A Floresta Nacional (Flona) de Saracá-Taquera, situada
no noroeste do estado do Pará, possui 441.152 hectares.
Localiza-se entre os municípios de Terra Santa,
Oriximiná e Faro, na fronteira com o estado do
Amazonas. A Flona foi criada em dezembro de 1989 é
adjacente à Reserva Biológica do Rio Trombetas. O
acesso principal é feito pelo município de Porto
Trombetas, na margem esquerda do rio Trombetas, e
pelos municípios de Faro e Terra Santa, pelo rio
Nhamundá. A área apresenta um grande potencial de
recursos naturais renováveis (madeira, castanha-do-
pará e outros produtos não madeireiros) e minérios
(bauxita).

Em 2009, uma área de 48,8 mil hectares da Flona foi
licitada para concessão florestal. As vencedoras do leilão foram as empresas Ebata - Produtos Florestais
Ltda, que manejará uma área de 30 mil hectares, e Golf Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, que
manejará 18.794 hectares.

Por 40 anos, as concessionárias poderão retirar - com técnicas de manejo florestal - madeira, óleos,
sementes, resinas e outros produtos da Flona Saracá-Taquera. Os contratos preveem pagamentos ao
governo, geração de empregos e investimentos anuais de cerca de R$500 mil nas comunidades locais

Mais informações sobre o processo:

- PRODUÇÃO:

Ebata Produtos Florestais: resumo da execução técnica da concessão (arquivos do plano de manejo)

Golf Indústria e Comércio de Madeiras : resumo da execução técnica da concessão (arquivos do plano de
manejo)

Correção dos preços contratuais (atualizado em dezembro de 2011)

Demarcação das Unidades de Manejo Florestal (UMFs) (ver anexos)

Assinatura do contrato com as vencedoras

- LICITAÇÃO:

Resultado da concorrência (veja aqui os documentos)

Fase de julgamento das propostas técnicas e de preço (veja aqui os documentos)

Fase de habilitação das empresas licitantes (veja aqui os documentos)

Edital da licitação para concessão florestal na Flona de Saracá-Taquera (veja aqui os documentos)

- CONSULTA:

Atas e demais documentos relacionados às audiências públicas

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

Portaria Ministerial que autoriza a concessão (DOU)

Plano de Manejo da Flona de Saracá Taquera (Publicação no Diário Oficial da União - DOU)

- Acesse aqui todos os documentos do processo

Placa demarca UMF na Flona Saracá-Taquera
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Itens relacionados

Conselho da Flona Saracá-Taquera, no Pará, tem nova formação
Pesquisadores e comunitários avaliam Plano de Manejo da Flona Saracá-Taquera
TRF da 1ª Região assegura concessão florestal em Saracá-Taquera, no Pará
SFB e ICMBio ampliam diálogo com comunidades da Flona de Saracá-Taquera, no Pará
Documentos referentes ao processo de concessão na Flona Saracá Taquera
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