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ANEXO 6 

PRODUTOS PASSÍVEIS DE EXPLORAÇÃO 

1. PRODUTO OBJETO DA CONCESSÃO 
 
1.1 Madeira em tora 
 
• Definição  
 

Seção do fuste de árvores abatidas, em formato roliço, destinada ao processamento 
industrial. 
 
• Condições especiais e exclusões 
 

Espécies florestais que também sejam provedoras de produtos florestais não 
madeireiros de uso exclusivo de comunidades locais devem ser manejadas de forma a 
garantir a produção sustentável desses produtos. Provisões especiais nesse sentido 
deverão constar do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e ser aprovadas pelo 
órgão gestor. 

Serão imunes de corte todas as espécies madeireiras protegidas por lei, norma 
federal ou local ou se assim estiverem previstas no Plano de Manejo da Unidade de 
Conservação (Plano Gestor). 
 
2. PRODUTOS OBJETO DE RECEITAS ACESSÓRIAS 
 
2.1 Resíduos 
 
• Definição  
 

Material vegetal resultante da exploração de árvores abatidas no manejo florestal tais 
como: galhos, raízes, troncos de árvores, nós de madeira entre outros que podem ser 
utilizados como produtos secundários do manejo florestal para a produção de madeira e 
energia. 
 
• Condições especiais e exclusões 

 
A utilização de resíduos da exploração florestal deve estar prevista em plano de 

manejo florestal e ser autorizado pelo órgão gestor; 

Somente será permitido o aproveitamento de resíduos das árvores exploradas e 
daquelas derrubadas em função da exploração florestal; 

Quando o material lenhoso for destinado à produção de carvão, o processamento 
deverá ser realizado dentro da unidade de manejo florestal em local a ser definido 
conjuntamente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre – SEMA e deverá ter 
processo de licenciamento ambiental específico. 
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2.2 Produtos não madeireiros 
 
• Definição  
 

Constituem-se de artefatos florestais não-lenhosos de origem vegetal, tais como 
resina, látex, cipó, óleo, cascas, sementes, plantas ornamentais, plantas medicinais, entre 
outros. 

 
• Condições especiais e exclusões 
 

O uso comercial desses produtos por parte do concessionário está condicionado à 
aprovação de planos de manejo específicos e ao seu licenciamento ambiental, conforme 
normas que disciplinam a matéria. 

A coleta de sementes de espécies que são objeto da exploração para fins 
madeireiros deve estar associada a medidas que prevejam a manutenção de estoques de 
semente que garantam a adequada regeneração das espécies pós exploração florestal. 

Será garantido acesso regulado gratuito às instituições públicas para coleta de 
sementes para fins de produção de mudas sendo vedada a estas instituições a 
comercialização das sementes coletadas. 

Os produtos florestais não madeireiros só poderão ser explorados pelo 
concessionário mediante prévia autorização da SEMA, que avaliará a compatibilidade do 
uso comercial com o uso tradicional da comunidade. Dentre eles, destacam-se: 
 

− Palmito e fruto do açaí – Euterpe precatoria ou Euterpe oleracae; 
− Óleo de copaíba – Copaifera spp.; 

− Látex da seringueira – Hevea spp.; 
− Semente e óleo de andiroba – Carapa guianensis; 
− Cipó titica – Heteropsis flexuosa; 
− Fruto de castanha-do-pará – Bertoletthia excelsa; 
− Fruto de Piquiá – Caryocar villosum; 
− Resina de breu – Protium spp; 
− Fruto / Palmito de Buriti – Mauritia flexuosa L.f. - (Sin.: Mauritia vinifera Mart.) 
− Fruto de Tucumã – Astrocaryum aculeatum 
− Fruto de Paxiúba – Socratea exhoriza (Mart.) H.Wendl. 
− Fruto de Cocão – Attalea esmannii Burret. 

 
Será garantido acesso regulado gratuito à comunidade local para coleta de produtos 

não madeireiros das espécies listadas. 
 
2.3 Serviços florestais 
 
• Definição  
 

Ações ou benefícios decorrentes do manejo e conservação da floresta, não 
caracterizados como produtos florestais, como serviços de hospedagem, atividades de 
esporte de aventura e de visitação e observação da natureza. 
 
• Condições especiais e exclusões 
 

Só serão permitidas instalação de hospedagem com construções de baixo impacto, 
térreas ou com no máximo um andar superior e que estejam localizadas em áreas já 
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desflorestadas ou que foram abertas em decorrência das atividades imprescindíveis de 
manejo florestal. 

Atividades que envolvem instalação de equipamentos associados a vegetação (ex. 
arvorismo, ganchos permanentes para prática de rapel) devem estar previstas no PMFS ou 
no POA e devem ter autorização prévia do Órgão Gestor. 

As visitas com objetivo específico de pesquisa e educação ambiental munidas de 
autorização da SEMA não serão objeto de serviços pagos devendo ser garantido o acesso 
gratuito e regulado a área. 

Qualquer atividade de visitação que inclua áreas fora da unidade de manejo (exceto 
para fins de trânsito a caminho da UMF) estará sujeita a regramento específico definido pela 
SEMA podendo inclusive ensejar pagamento de taxas de acesso conforme regulamento do 
instituto. 
 
3. DIREITOS VETADOS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 

− É vedada a outorga de qualquer dos seguintes direitos no âmbito da concessão 
florestal: 

 
i. Titularidade imobiliária ou preferência em sua aquisição; 
ii. Acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa e desenvolvimento, 

bioprospecção ou constituição de coleções; 
iii. Uso dos recursos hídricos acima do especificado como insignificante, nos 

termos da Lei Federal no 9.433, de 8 de janeiro de 1997; 
iv. Exploração dos recursos minerais; 
v. Exploração de recursos pesqueiros ou da fauna silvestre; 
vi. Comercialização de créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em 

florestas naturais. 

− No caso de reflorestamento de áreas degradadas ou convertidas para uso 
alternativo do solo, o direito de comercializar créditos de carbono poderá ser 
incluído no objeto da concessão, nos termos de regulamento. 

− O manejo da fauna silvestre pelas comunidades locais observará a legislação 
específica. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm

