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Sistema Silvicultural

Fases

O  sistema  silvicultura  empregado  é  o  de  corte  de  indivíduos  maduros,  com 
exploração planejada para redução de custos e baixo impacto na regeneração natural. 
Trata-se do sistema adotado pelas empresas certificadas da região e é composto pelas 
seguintes operações:

FASE PRÉ-EXPLORATÓRIA

• Macrozoneamento
• Delimitação da AMF e das UPA.
• Abertura de picadas de orientação do IF 100%.
• IF100%
• Microzoneamento
• Seleção de árvores
• Corte de cipós (quando for o caso).
• Planejamento e construção da Intra-estrutura para exploração: estradas 

primárias, secundárias, pátios, cruzamento de cursos d’água e trilhas de 
arraste, de acordo com as especificações técnicas.

FASE EXPLORATÓRIA

• Corte/Abate de árvores.
• Arraste.
• Operações de pátio.
• Transporte

FASE PÓS-EXPLORATÓRIA

• Tratos Silviculturais.
• Proteção florestal.
• Monitoramento do desenvolvimento da floresta.
• Manutenção da infra-estrutura.

Ainda  fazem  parte  das  atividades,  embora  não  relacionadas  ao  sistema 
silvicultural propriamente dito, os seguintes itens:

• Segurança no trabalho.
• Infra-estrutura do acampamento.
• Controle da cadeia de custódia.
• Monitoramento das atividades da empresa.
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Ciclo de corte

Embora na floresta tropical as espécies apresentem ciclos distintos, inicialmente 
deverá ser adotado o ciclo de corte de 25 anos para cada UPA. Tal ciclo está baseado 
na estimativa de exploração média de 25m³/ha e num incremento médio de 1m³/ha/ano. 

Regulação da produção

Na medida em que toda a floresta for inventariada, a regulação da produção 
deverá migrar para o sistema de controle por volume explorado por ha por ano, o que 
permitirá respeitar o ciclo de cada espécie ou ainda, o ponto de corte ideal para cada 
indivíduo. 

Enquanto  isso,  a  justeza  do  ciclo  deverá  ser  avaliada  através  do  inventário 
contínuo para o monitoramento do desenvolvimento da vegetação remanescente após 
a exploração.

Atividades pré-exploratórias

Macrozoneamento

A Figura 2 do documento principal apresenta o Macrozoneamento da área de 
manejo, a UPA de aproximadamente 1000 ha e as 10 UTs de forma quadrada, com 
aproximadamente 100ha cada.

Delimitação da AMF, das UPA e UT

A delimitação física se dará na medida em que forem implantadas as UPA e as 
UT, as quais são delimitadas por picadas, balisas e placas indicativas.

Abertura de Picadas de Orientação do Censo Florestal

As picadas deverão ser paralelas, orientadas no sentido Norte-Sul, em função da 
existência de corpos d’água no mesmo sentido.

Seu espaçamento é de 50m, com exceção da primeira, que é aberta a 25m da 
lateral de cada UT. 

No início e no final de  cada picada, uma baliza conterá uma placa indicando: 
UPA, UT e FAIXA.

Marcações a cada 25 são colocadas para facilitar  o georreferenciamento das 
árvores no IF100%.
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Inventário 100% 

Para a realização do censo florestal, ou inventário a 100%, picadas de orientação 
paralelas, distantes 50m entre si, foram abertas no sentido Norte-Sul. As picadas de 
orientação do IF100% são utilizadas posteriormente para orientação da abertura das 
estradas secundárias. Uma vez que a rede hidrográfica corre no sentido sul-norte, as 
estradas tendem a seguir a mesma direção.

Em geral são registradas as espécies com diâmetro maior ou igual a 40cm, para 
exploração  de  indivíduos  com  DAP>=  45cm  para  serraria  e  DAP>=  55cm  para  a 
laminação.   Outras  espécies,  como  a  Acariquara  e  o  Mogno  são  avaliadas  em 
diâmetros  diferentes.  No  caso  da  primeira,  destinada  à  produção  de  postes,  a 
exploração poderá se dar a partir de 20cm de DAP. A segunda, por sua vez, teve sua 
avaliação registrada a partir  de 20cm e exploração a partir  de 60cm de DAP. Vale 
ressaltar que é fácil indivíduos de 20cm de diâmetro não serem percebidos em faixas 
de 50m de largura. Na picada de orientação são fixadas estacas a cada 25m com a 
metragem respectiva.

Com  relação  ao  DAP  máximo  de  exploração,  não  deverão  ser  abatidos 
indivíduos  de  DAP>=  150cm,  em  função  do  impacto  causado  pelo  seu  abate,  da 
dificuldade de avaliar se estão ocos e da dificuldade do seu arraste.

Além do registro da data, identificador, anotador, UT, faixa, ficha e azimute do 
caminhamento e informações quanto a variação topográfica e da vegetação, para o 
microzoneamento, são registradas as seguintes informações de cada árvore:

• Número 
• Nome vulgar
• Coordenadas X e Y
• CAP ou DAP
• Altura comercial
• Estado físico (viva, morta, em pé, caída, quebrada, oca...)
• Classe de qualidade do fuste (número de toras de 4m)

Corte de cipós

Em função da importância dos cipós para produção de alimento para as espécies 
animais, o seu corte deverá ser efetuado apenas nos indivíduos arbóreos destinados ao 
abate e sempre um ano antes do mesmo.

Microzoneamento

Corpos d`água, cipoais, tabocais e demais informações foram obtidas durante a 
execução do IF100%, cujo formulário anexo facilita o seu registro. 
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Seleção de árvores para corte

As árvores inventariadas receberam uma das seguintes destinações: 

• Abate para serraria
• Abate para laminadora
• Outros usos
• Protegida (ameaçada ou protegida por lei)
• Corte futuro
• Não definida.

Para  ser  destinado  ao  abate,  o  indivíduo  arbóreo  atendeu  às  seguintes 
condições:

• Constar da lista de espécies destinadas à produção de madeira em tora
• Fornecer no mínimo 1 tora de 4m de comprimento (CQ1);
• Ter o diâmetro mínimo estabelecido;
• Não estar situado em APP; 
• Não ser raro na UPA (Abundância >=0,05/ha).

Além dos critérios acima, na hora do abate, as árvores ocas em pé deverão ser 
dispensadas do corte, bem como outras que sejam visivelmente utilizadas para ninhos 
por espécies da fauna silvestre.

Infra-estrutura de Exploração

Estradas

Estradas primárias permanentes

Deverão ser construídas considerando dois aspectos principais: O talvegue, ou 
divisor de águas, e o menor percurso entre a Unidade de Trabalho (UT) mais distante e 
a saída da Área de Manejo Florestal (AMF).

As estradas primárias não deverão ser utilizadas em época de chuva, salvo em 
ocasiões especiais. Terão a largura e faixas para insolação recomendadas: 8-10 metros 
e 15 a 20 metros, respectivamente. 

Estradas de acesso

São estradas que devem permitir trafego durante todo o ano e permitir acesso a 
locais específicos como acampamentos e UPA. A largura do leito carroçável deve ser 
de 5-7 metros e a faixa de abertura deve ser de 8-10 metros.
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Estradas secundárias

Deverão ser construídas com base em dois critérios distintos:

 Em terreno plano

Paralela  e  sistematicamente  distribuídas,  a  cada 500m de distância  uma das 
outras. Duas em cada UT, com 875m de comprimento cada uma e 4m de largura. A 
rede  hidrográfica  poderá  alterar  a  distribuição  paralela  e  sistemática  das  estradas 
secundárias – uma vez que a sua construção não poderá cruzá-las – porém, a abertura 
total por elas causada, não poderá superar a 1% da área da UT. 

 Em terreno acidentado com drenos naturais

Foram distribuídas preferencialmente pela linha de cumeada. Deverão ter 4m de 
largura e a abertura total por elas causada não  poderá ultrapassar a 1% da área da 
Unidade de Trabalho.

A  primeira  definição  do  local  de  construção  das  estradas  secundárias  foi 
realizada a partir do mapa do microzoneamento, considerando-se a topografia, rede de 
drenagem, cipoais etc.

Preferencialmente  as  estradas  seguirão  o  alinhamento de  uma  picada  de 
orientação do IF100%.

No  campo,  a  equipe  deverá  definir  o  local  definitivo  da  estrada,  escolhendo 
passagens  de  baixa  densidade  de  vegetação,  desviando-se  de  tocos  e  buracos, 
fazendo curvas suaves e marcando a passagem ideal com fita colorida biodegradável, 
para orientação do trator de esteira na construção da mesma.

Uma vez encontrada árvore caída no caminho planejado, deverão ser colocadas 
fitas assinalando o local  a ser cortado com motossera, para que o trator de esteira 
arraste a seção já cortada para a lateral do estrada sem causar maiores impactos na 
floresta.

Pátios

Uma  vez  que  os  pátios  fazem  parte  da  infra-estrutura  permanente,  isto  é, 
deverão servir indefinidamente para a exploração de cada UT, deverão ser distribuídos 
sistematicamente,  distantes  250m  entre  si,  distribuídos  no  percurso  das  estradas 
secundárias.

Os pátios, preferencialmente com as dimensões de 20 por 25m, poderão ter seu 
número ampliado (distâncias menores entre si), dependendo do volume de madeira na 
UT, porém a abertura total por eles causada não ultrapassará 0,75% da UT.
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Do ponto assinalado para a construção do pátio no mapa do microzoneamento, a 
equipe de planejamento da infra-estrutura assinalará o local  da construção,  do lado 
direito ou esquerdo da estrada, deslocando-o para frente ou para trás, considerando a 
melhor  alternativa  em  relação  à  vegetação  menos  densa,  a  ausência  de  árvores 
grossas ou caídas, a presença de clareiras naturais.

Definida a localização do pátio, a mesma deverá ser assinalda com fita colorida 
biodegradável, para que o operador do trator de esteiras faça a abertura do mesmo. 

O movimento da máquina deverá ser circular, de fora para dentro, a fim de evitar-
se danos a vegetação circunvizinha.

Atividades exploratórias

Abate

Os mapas de microzoneamento deverão ser disponibilizados à equipe de abate 
na escala de 1:1.000. Neles deverão ser incluídas a rede hidrográfica e as áreas de 
preservação permanente.

O  abate  deverá  ser  realizado  com  motosserras  e  terá  início  quando  o 
responsável pela operação receber o mapa com a localização de cada árvore a ser 
derrubada. Ao localizar o indivíduo arbóreo, definido pelo número da placa indicada no 
mapa, seguirá os seguintes passos:

1  –  Avaliar  externamente  a  qualidade  do  fuste  e  descartá-lo  se  apresentar 
tortuosidade significativa, assinalando a decisão no mapa ou;

2 – Avaliar se o fuste for oco, introduzindo o sabre da motosserra em direção ao 
centro da árvore, ortogonalmente. Em caso positivo, descartar e assinalar a decisão no 
mapa. Em caso negativo:

3 – Decidir a direção de queda considerando três aspectos combinadamente:

• A localização da esplanada (pátio de estocagem);
• A presença de clareiras naturais;
• A ausência de árvores jovens, destinadas à exploração futura.

4 – Orientar o ajudante para a construção de dois caminhos de fuga, com ângulo 
de 90º entre si no sentido oposto à da direção da queda da árvore;

5  –  Retirar  a  placa  da  árvore  e  abrir  a  boca  direcional  do  abate, 
aproximadamente  1/3  da  profundidade  do  fuste,  e,  quando  for  o  caso,  construir 
ressaltos abaixo da mesma, afim de reduzir o impacto da queda da árvore;
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6 – Liberar as fibras centrais do fuste, utilizando a ponta do sabre da motosserra, 
horizontalmente disposto;

7 – Utilizar cunhas de metal, sempre que necessárias, a fim de garantir a queda 
da árvore na direção desejada.

8 - Realizar o corte final, através de golpe oposto à boca direcional e 45º em 
relação ao plano horizontal.

9 – Colocar a placa da árvore sobre o toco da mesma, para fins de cadeia de 
custódia. 

10 – Registrar a direção da queda da árvore no mapa para orientar o trabalho do 
planejamento do arraste.

Arraste

A equipe do planejamento do arraste também contará com mapas na escala de 
1:1.000 com a rede hidrográfica e as áreas de preservação permanente.

Na definição do local da picada deverá ser considerada a menor distância entre a 
tora e o pátio, a densidade da floresta a ser transposta, isto é, o caminho que causar 
menor impacto, e a ausência de tocos grossos.

Nas  unidades  de  trabalho  (UT)  não  haverá  cruzamento  de  cursos  d’água 
permanentes.

O arraste, com skidder, deverá ser realizado na época de déficit  hídrico, pois 
nessa condição os solos argilosos são mais resistentes à compactação. De acordo com 
FUNTAC (1991), que processou os dados da estação meteorológica da Universidade 
Federal do Acre - a estação mais próxima da área - os meses de déficit hídrico ocorrem 
de maio a setembro.

A copa da árvore deverá ser separada do fuste e, quando necessário, o mesmo 
deverá ser subidividido em seções, todas as seções do fuste deverão ser numeradas 
com lápis estaca,  de acordo com o número da árvore original,  cuja placa terá sido 
afixada sobre a base da árvore na operação de derrubada.

A localização da picada de arraste deverá ser assinalada com fita biodegradável 
coloria, de forma que o operador do skidder possa seguí-la pela picada principal ou 
pelas secundárias até encontrar-se com a tora a ser arrastada.

O operador do skidder fará o arraste de posse da ficha de campo produzida pela 
equipe de planejamento do mesmo, de forma a que nenhuma árvore seja esquecida.
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Não deverão ser realizados mais de 10 arrastes numa única picada principal.

Operações de pátio

Uma vez no pátio,  os fustes deverão ser seccionados em tamanho adequado 
para  o  transporte,  cujo  número  e  tamanho  deverá  ser  anotado  em  formulário  de 
romaneio (Anexo).

No formulário haverá correspondência entre o número do fuste arrastado da UT 
e as seções de cada tora para a cadeia de custódia.

As toras deverão ser empilhadas nas extremidades do pátio de estocagem pela 
carregadeira frontal, separadas em pilhas distintas para a serraria e para a laminadora. 

Transporte

O trasporte deverá ser realizado por caminhão torero, normalmente a frio, e o 
seu controle  deverá  ser  realizado por  formulário  específico  (Anexo),  para permitir  a 
cadeia de custódia até o pátio da serraria ou da laminadora.

Atividades pós-exploratórias

Manutenção da infra-estrutura viária

Deverá ser realizada preferencialmente logo após a exploração florestal, através 
da  raspagem do leito  das  estradas  e dos  pátios,  a  fim de evitar-se  que os  sulcos 
provocados pela circulação de máquinas e toras,  sejam aumentados pela água das 
chuvas subseqüentes.

No caso da manutenção não ser possível logo após à exploração, ela deverá ser 
realizada no início do verão seguinte.

Monitoramento do desenvolvimento da floresta

Método do inventário:

Com área fixa, de unidades de amostra de 50 x 200 metros.

População amostrada:

Todos os indivíduos registrados no senso prévio à exploração, remanescentes à 
mesma.
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Este procedimento permitirá obter informação mais precisa acerca da adequação 
do ciclo de corte estabelecido. Pois estará concentrando a avaliação sobre as árvores 
que deverão estar aptas para a próxima exploração.

Variáveis registradas:

As mesmas variáveis avaliadas no censo florestal.

Periodicidade da avaliação:

1ª medição: Já realizada durante o Censo

2ª medição: 1 ano depois da exploração

3ª medição em diante: A cada 5 anos

Processo de amostragem:

Em dois estágios:

O primeiro estágio, estratificado, onde cada UT será considerada 1 estrato.

O Segundo estágio, aleatório.

Intensidade amostral

5%. Unidades de amostra de 1 ha, perfazendo 5 UA em cada UT

Avaliação dos resultados:

Através do sistema amostral  descrito acima, espera-se obter informação mais 
precisa, mais representativa e de baixo custo relativo, quando comparada à obtida por 
meio dos sistema tradicionalmente propostos para a região.

O  sistema  amostral  proposto  deverá  ser  aferido  com  a  avaliação  das 
amostragens sucessivas. O erro máximo admitido não poderá ser maior do que 10% da 
média, com 95% de probabilidade de que o erro não ultrapasse o limite estabelecido.

Tratos silviculturais

Em princípio não deverão ser adotados métodos de condução da regeneração 
natural. O enriquecimento, corte de cipós ou outras atividades de custo alto e retorno 
não  comprovado  na  área  deverão  ser  adotados  apenas  se  o  inventário  contínuo 
determinar a sua necessidade.
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No caso de ocorrerem sucessivos registros  de baixa taxa de crescimento da 
vegetação  remanescente  à  exploração  em  determinadas  UTs,  tratos  silviculturais 
poderão ser conduzidos nas mesmas. 

Outras Atividades

Proteção florestal

Proteção contra Incêndios Florestais

No que se refere a incêndios provocados por queimas de pastagens ou áreas 
agrícolas em suas áreas limítrofes, a AMF ainda não sobre ameaças. Quando for o 
caso, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

Ações prévias

• Contato  com  agricultores  no  período  anterior  à  época  de  queimadas  para 
conhecer o dia exato em que ela deverá ser realizada.

• Construção de aceiro para passagem de veículo entre a floresta e a área a ser 
queimada.

Ações no dia da queimada

• Turma de pessoal treinado na área limítrofe à queimada: 1 homem a cada 200m 
munido de abafador;

• Carro pipa puxado por trator, circulando no aceiro;
• A queimada deverá ser iniciada a partir do aceiro, em direção contrária à AMF 

ou, com uso de pinga-fogo, deverá ser iniciado o contra-fogo.

Proteção de Áreas de Preservação Permanente

Não deverão ser abatidas as árvores localizadas na APP. A sua proteção iniciará 
no  planejamento  das  picadas  de  arraste  e  das  estradas  secundárias,  que  evitarão 
cruzar as APP.  

Proteção contra Invasão, caça e pesca ilegal.

Com relação à caça e a pesca ilegal deverão ser afixadas placas com avisos nos 
limites da AMF. A circulação de pessoal nas UTs por ocasião das diferentes atividades 
também terão função de prevenção. Caso tais medidas não sejam suficientes, o IBAMA 
deverá ser acionado.

Com relação às  invasões,  foram evitados  contatos  entre  as  extremidades de 
estradas secundárias na AMF, a fim de reduzir a possibilidade de acessos, facilitando o 
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seu controle. Caso essas medidas não sejam suficientes, as autoridades competentes 
deverão ser acionadas.

Segurança no trabalho

O treinamento nesse sentido deverá ser periódico, atingindo todo o pessoal de 
campo e do acampamento.

Além  do  conhecimento  técnico,  cada  equipe  disporá  de  estojo  de  primeiros 
socorros durante suas atividades. 

No  início  de  cada  atividade  de  campo,  a  equipe  deverá  ser  alertada  dos 
principais riscos da mesma.  

Durante as atividades de campo, um veículo permanecerá disponível, com estojo 
de primeiros socorros, para tratar de acidentes mais leves ou transportar acidentados.  

Os Equipamentos de Proteção individual (EPI) deverão ser de uso obrigatório por 
todos os trabalhadores, de acordo com cada atividade.

Fase Equipamento
Pré-exploratória Capacete, macacão, luvas, colete de identificação, apito e estojo 

de primeiros socorros.
Exploratória Capacete com viseira, abafador de ruído, bota de bico de aço, 

perneira, luvas, máscara, calças de nylon, colete de identificação, 

apito e estojo de primeiros socorros.
Pós-exploratória Capacete,  botas  e  colete  de  identificação,  apito  e  estojo  de 

primeiros socorros.

Os acidentes de trabalho deverão ser registrados e o seu registro deverá ser 
público, para que a própria equipe e visitantes tenham conhecimento da sua dinâmica. 

Impactos ambientais e medidas mitigadoras e 
compensatórias

Todo o planejamento das atividades de campo segue os princípios da exploração 
de baixo impacto. Contudo, os formulários utilizados nas diferentes operações - bem 
como as atividades de manutenção pós exploratórias -  poderão identificar  possíveis 
impactos do sistema de manejo sobre o solo, a água, a vegetação e a fauna da AMF. O 
conhecimento  da  causa  e  do  efeito  subsidiará  o  estabelecimento  das  medidas 
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mitigadoras, as quais terão também sua eficácia avaliada a partir  do monitoramento 
subseqüente.

Pesticidas químicos, tais como arboricidas, fungicidas e antibióticos não deverão 
ser  utilizados  nas  atividades  do  manejo  florestal,  entretanto,  tintas  spray  e  óleos 
lubrificantes  –  embora  de  risco  menor  -  são  produtos  químicos  que  deverão  ser 
utilizados e merecerão tratamento diferenciado.

Deverão ser disponibilizados recipientes (latas de lixo) distintos para cada tipo de 
resíduo. Os recipientes obedecerão ao padrão de cor estabelecido pelo CONAMA, para 
resíduo orgânico, papel, metal, químico, plástico, bateria e vidro.

Os resíduos orgânicos deverão ser enterrados em local apropriado. Os demais, 
que  não  puderem  ser  reaproveitados,  deverão  ser  estocados  e  posteriormente 
reconduzidos para os depósitos de lixo da cidade de Sena Madureira ou de Rio Branco.

A equipe de campo deverá ser informada acerca desses procedimentos, sobre 
os quais deverá ser afixado um cartaz instrutivo na cozinha e no alojamento.
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Anexo 22 – Listagens do Planejamento de Atividades

Missão: SEF   Tempo de Acampamento: 0   Número de participantes: 1

1 - Itens de Acampamento

Combustível unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

gás lampião carga 2 litros 3,00 1 3,00
Soma do Grupo 3,00

Equipamento unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

corote 10  l peça 25,00 3 0,00
isqueiro peça 1,00 3 3,00

Soma do Grupo 3,00

Ferramenta unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

enxadão peça 5,00 2 0,00
esmeril peça 0,80 2 1,60

Soma do Grupo 1,60

Higiene e limpeza unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

escova de roupa peça 0,65 2 1,30
esponja de aço pcte 0,22 1 0,22
papel higiênico rolo 0,25 1 0,25
sabão em barra barra 200g 0,35 1 0,35
sabão em pó kg 4,25 1 4,25
saco de lixo pcte c/10 de 100 litros 3,00 1 3,00

Soma do Grupo 9,37

Quinquilharia unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

barbante rolo 5,00 1 5,00
camisa lampião peça 2,00 1 2,00

Soma do Grupo 7,00

Total do Gênero (R$): 23,97



2 - Almoço e Jantar

Carbohidrato unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

arroz kg 0,80 1 0,80
arroz integral kg 1,20 1 1,20
batata kg 0,45 1 0,45
farinha kg 0,50 1 0,50
farinha de trigo kg 1,00 1 1,00
feijão kg 1,50 1 1,50
macarrão kg 1,60 1 1,60

Soma do Grupo 7,05

Legume unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

cebola kg 0,65 1 0,65
cenoura kg 0,50 1 0,50
macacheira kg 0,50 1 0,50
tomate kg 1,50 1 1,50

Soma do Grupo 3,15

Proteína unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

carne kg 8,00 1 8,00
charque kg 4,00 1 4,00
conserva lata 250g 2,50 1 2,50
ovo dz 0,95 1 0,95
sardinha lata 125g 0,55 1 0,55

Soma do Grupo 16,00

Verdura unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

alface pé 0,33 1 0,33
couve maço com 5 folhas 0,30 1 0,30
rúcula maço 0,50 1 0,50

Soma do Grupo 1,13

Total do Gênero (R$): 27,33

2 - Lanche e Tempero

Bebida unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

café kg 3,25 1 3,25

leite em pó lata 400g 3,00 1 3,00

refresco em pó pcte para 1 litro 1,50 1 1,50

Soma do Grupo 7,75



Lanche/sobremesa unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

biscoito doce kg 3,00 1 3,00

biscoito salgado kg 3,00 1 3,00

doce de batata-doce lata 2,00 11 22,00

goiabada lata 2,00 1 2,00

Soma do Grupo 30,00

Tempero unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

açúcar kg 0,55 1 0,55

aji-no-moto vidro 100g 5,50 1 5,50

caldo de carne cx c/2 tabletes 1,00 1 1,00

extrato de tomate pcte 250g 3,25 1 3,25

margarina caixa 500g 3,25 1 3,25

molho de soja litro 5,00 1 5,00

óleo lata 2,50 1 2,50

sal kg 0,55 1 0,55

salho copo 100g 2,50 1 2,50

Soma do Grupo 24,10

Total do Gênero (R$): 61,85

3 - Materiais e Equipamentos

Equipamento unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

bússola peça 100,00 2 0,00
GPS peça 750,00 2 0,00
hipsômetro peça 100,00 2 0,00
prancheta peça 3,00 2 0,00
trena 10 m peça 20,00 2 0,00
trena 50m peça 60,00 2 0,00

Soma do Grupo 0,00

Ferramenta unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

esmeril peça 1,00 1 1,00
martelo peça 6,00 2 0,00
punção jogo 12,00 2 0,00
terçado peça 10,00 4 40,00
tesoura de poda peça 11,00 3 0,00

Soma do Grupo 41,00

Formulário unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação



fichas I.F. 100% folha 0,05 2 0,10
Soma do Grupo 0,10

Quinquilharia unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

placa de alumínio peça 0,01 41 0,41
prego 3" kg 3,50 1 3,50
saco plástico peça 0,10 1 0,10

Soma do Grupo 4,01

4 - Transporte
TempoTotal (dias): 6

Trajeto Rendimento Combustíve Consumo Preço Unit. Preço Total
Veículo Terrestre: 0 km 0 km/litro Diesel litros 20

Barco: 0 horas 0 litros/hora Gasolina 2T 0 litros 0,651 R$0,00
( Oleo2T 0 litros R$6,00 R$0,00 )

5 - Itens de Primeiros 

Analgésico unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

aspirina envelope 0,50 1 0,50
tylenol envelope 0,50 1 0,50

Soma do Grupo 1,00

Antibiótico unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

nebacetim tubo 3,50 1 3,50
quadriderm tubo 8,00 1 8,00
terramicina caixa 12,00 1 12,00

Soma do Grupo 23,50

Antiinflamatório unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

parenzyme envelope 12,00 1 12,00
Soma do Grupo 12,00

Anti-séptico unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

água oxigenada vidro 1,50 2 3,00
álcool litro 0,65 1 0,65
iodo vidro 1,50 1 1,50
merthiolate vidro 0,50 1 0,50

Soma do Grupo 5,65

Curativo unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação



algodão pcte 4,00 1 4,00
band-aid caixa 3,00 1 3,00
esparadrapo rolo 3,25 1 3,25
gase rolo 2,00 1 2,00

Soma do Grupo 12,25

Equipamento unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

termômetro peça 12,00 2 0,00
Soma do Grupo 0,00

Ferramenta unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

pinça peça 3,00 2 0,00
seringa descartável peça 5 ml 1,00 1 1,00
tesoura peça 3,00 2 0,00

Soma do Grupo 1,00

Garganta unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

colubiasol vidro 14,00 2 28,00
Soma do Grupo 28,00

Hidratante unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

soro em pó litro 2,00 1 2,00
Soma do Grupo 2,00

Olhos unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

colírio cloranfenicol frasco 3,00 2 6,00
colírio lerin frasco 3,00 2 6,00

Soma do Grupo 12,00

Ouvido unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

oto frasco 3,00 1 3,00
Soma do Grupo 3,00

Total do Gênero (R$): 100,4

6 - Itens de Uso Pessoal de: FJBC

Calçado unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação



bota par 15,00 1 0,00
tênis par 55,00 1 55,00

Soma do Grupo 55,00

Equipamento unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

barbante rolo 200m 3,00 0 0,00
caderno peça 1,50 1 1,50
cantil peça 12,00 1 0,00
corda m 0,30 4 1,20
lanterna peça 15,00 1 15,00
mosquiteiro peça 15,00 1 15,00
pilha grande peça 1,75 0 0,00
rede peça 35,00 1 35,00

Soma do Grupo 67,70

Ferramenta unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

canivete peça 10,00 1 0,00
kit costura peça 5,00 1 5,00

Soma do Grupo 5,00

Higiene e limpeza unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

escova de dente peça 4,00 1 4,00
papel higiênico rolo 0,35 0 0,00
pasta de dente tubo 1,00 0 0,00
pente peça 0,50 1 0,50
sabonete peça 0,35 0 0,00
saco de lixo peça 1,05 0 0,00
toalha de banho peça 10,00 1 10,00

Soma do Grupo 14,50

Medicamento unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

repelente frasco 3,25 0 0,00
Soma do Grupo 0,00

Roupa de cidade unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

calça peça 85,00 1 85,00
Soma do Grupo 85,00

Roupa de mato unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

calça de mato peça 15,00 0 0,00
camisa de mato peça 15,00 0 0,00

Soma do Grupo 0,00

Total do Gênero (R$): 227,2



7 - Itens de Cozinha

Equipamento unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

balde peça 5,00 2 10,00
caneca peça 1,00 2 2,00
carote  5 litros peça 10,00 2 0,00
carote 20litros peça 20,00 3 60,00
garrafa térmica peça 8,00 2 0,00
panela de pressão peça 35,00 2 0,00
prato de plástico peça 0,50 2 1,00
tábua-de-carne peça 2,00 3 0,00

Soma do Grupo 73,00

Ferramenta unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

colher-de-pau peça 0,50 4 2,00
concha peça 2,00 3 6,00
escumadeira peça 1,00 2 2,00
faca de cozinha peça 4,00 3 12,00
jogo de talher (faca,garfo,colher) jogo 1,50 2 3,00 garfo, faca, colher
pano-de-prato peça 2,00 1 2,00
ralador peça 2,00 2 0,00

Soma do Grupo 27,00

Higiene e limpeza unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

bombril pcte 0,15 1 0,15
detergente frasco 0,65 1 0,65
sabão barra 200g 0,35 1 0,35

Soma do Grupo 1,15

Quinquilharia unidade Preço Quantidade Preço Já
unitário  Total tem Observação

fósforo caixa 0,10 1 0,10
saco de aniagem peça 1,00 1 1,00
saco plástico 50 litros peça 0,10 2 0,20 para transporte do almoço das 

Soma do Grupo 1,30

Total do Gênero (R$): 102,45
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