Anexo 02

Lista de Opções de Investimentos para os Subprojetos Socioambientais
do Projeto Bahia Produtiva
Especificação
Kit Familiar Criação de Galinhas Caipiras com galinheiro, equipamentos e ração inicial
(12 famílias)

Valor de
Referência
(R$)
128.000,00

Kit Familiar Criação de Galinhas Caipiras com galinheiro equipamentos e ração inicial
(24 famílias)

244.000,00

Cozinha Comunitária (obra civil e equipamentos)

146.000,00

Implantação de Horta com 03 canteiros Econômicos, 03 cisternas de produção 5m³ com
um Kit Barraca de Feira e com um Minhocário (20 famílias)

158.000,00

Implantação de Horta com 03 canteiros Econômicos, 03 cisternas de produção 5m³ com
um Kit Barraca de Feira e com um Minhocário (30 famílias)

238.000,00

Barraca de Feira Desmontável (20 famílias)

25.000,00

Barraca de Feira Desmontável (30 famílias)

38.000,00

Barraca de Feira Desmontável (40 famílias)

50.000,00

Cisterna de Produção – 03 unidades, por família, com 5m³ cada (20 famílias)

74.000,00

Cisterna de Produção – 03 unidades, por família, com 5m³ cada (30 famílias)

111.000,00

Cisterna de Produção – 03 unidades, por família, com 5m³ cada (40 famílias)

148.000,00

Kit para o Manejo Alimentar e Sanitário da Caprinovinocultura (30 criadores)

155.000,00

Biodigestor

4.000,00

Implantação do Módulo de Cultivo de Ostras (sistema flutuante - 20 famílias)

120.000,00

Implantação do Módulo de Cultivo de Ostras (sistema flutuante - 40 famílias)

237.000,00

Implantação de Unidade Multiplicadora de Palma Adensada com 01 hectares

40.000,00

Implantação de Unidade Multiplicadora de Palma Adensada com 02 hectares

67.000,00

Sistema PAIS - Produção Agroecológica Integrada Sustentável (10 famílias)

82.000,00

Sistema PAIS - Produção Agroecológica Integrada Sustentável (20 famílias)

164.000,00

Sistema PAIS - Produção Agroecológica Integrada Sustentável (30 famílias)

246.000,00

Especificação

Valor de
Referência
(R$)

Quintais Agroflorestais com plantas alimentares, condimentares, medicinais,
ornamentais, outras e criação de animais de pequeno porte (20 famílias)

63.000,00

Quintais Agroflorestais com plantas alimentares, condimentares, medicinais,
ornamentais, outras e criação de animais de pequeno porte (30 famílias)

95.000,00

Quintais Agroflorestais com plantas alimentares, condimentares, medicinais,
ornamentais, outras e criação de animais de pequeno porte (40 famílias)

126.000,00

Kit Suinocultura – 60 matrizes, 06 reprodutores e 20 pocilgas (20 famílias)

150.000,00

Kit Simplificado de Irrigação com moto-bomba elétrica (módulo para 20 famílias)

53.000,00

Kit Simplificado de Irrigação com moto-bomba elétrica (módulo para 40 famílias)

106.000,00

Kit Simplificado de Irrigação com moto-bomba à diesel (módulo para 20 famílias)

56.000,00

Kit Simplificado de Irrigação com moto-bomba à diesel (módulo para 40 famílias)

112.000,00

Viveiro para produção de mudas de espécies de interesse apícola para reposição e
recomposição florestal

64.000,00

Barragem Subterrânea (5 barragens)

54.000,00

Barragem Subterrânea (10 barragens)

108.000,00

Casa de Farinha de Pequeno Porte

142.000,00

Kit Produção para Apicultura (10 colméias, cera e indumentária) para 20 famílias

62.000,00

Kit Produção para Apicultura (10 colméias, cera e indumentária) para 30 famílias

93.000,00

Kit Produção para Apicultura (10 colméias, cera e indumentária) para 40 famílias

124.000,00

Equipamentos para Produção de Cera Orgânica
Implantação de UBM – Unidade de Beneficiamento do Mel – (construção civil)
Equipamentos para UBM – Unidade de Beneficiamento do Mel

35.000,00
132.000,00
23.000,00

Implantação de UBM – Unidade de Beneficiamento do Mel (construção civil e
equipamento)

155.000,00

Implantação de UBM – Unidade de Beneficiamento do Mel (construção civil,
equipamento, energização e água tratada)

189.000,00

Kit de Produção para Meliponicultura simplificado (10 caixas)(20 famílias)

10.000,00

Kit de Produção para Meliponicultura simplificado (10 caixas)(30 famílias)

15.000,00

Kit de Produção para Meliponicultura simplificado (10 caixas)(40 famílias)

20.000,00

Especificação

Valor de
Referência
(R$)

Kit de produção de meliponicultura: módulo meliponário para multiplicação de
enxames (20 famílias)

25.100.00

Kit de produção de meliponicultura: módulo meliponário para multiplicação de
enxames (30 famílias)

34.000,00

Implantação de pomar familiar com 440 fruteiras - 01 hectare (20 famílias)

7.000,00

Veículo utilitário tipo pick-up

49.000,00

Implantação de unidade de propagação da palma com 01 hectare (sequeiro) com
máquina forrageira conjugada para picar cana, milho e cortar palma movida a motor
elétrico, com reboque

56.000,00

Tanques para resfriamento de leite monofásico 220/380 v para 02 ordenhas diárias,
volume de 1950 a 2050 litros com equipamentos, materiais e acessórios com abrigo

69.000,00

Kit pós colheita do cacau (cocho de fermentação e barcaça)

47.000,00

Moto cultivadora para preparo do solo e tratos culturais
Viveiro comunitário de mudas (produção de 100.000 mudas por ano)

3.500,00
64.000,00

Módulo de multiplicação e distribuição de manivas de mandioca (modelo Reniva com
Kit de irrigação) para 10 famílias

171.000,00

Módulo de multiplicação e distribuição de manivas de mandioca (modelo Reniva sem
Kit de irrigação) para 10 famílias

101.000,00

Módulo de multiplicação e distribuição de manivas de mandioca (modelo Reniva sem
Kit de irrigação) para 20 famílias

202.000,00

Kit de criação de caprinos de corte com 100 matrizes, 04 reprodutores e 01 máquina
forrageira diesel com reboque (20 famílias)

59.800,00

Kit de criação e ovinos de corte com 100 matrizes, 04 reprodutores e 01 máquina
forrageira diesel com reboque (20 famílias)

65.000,00

Kit de criação de caprinos de leite com 100 matrizes, 04 reprodutores e 01 máquina
forrageira diesel com reboque (20 famílias)

70.200,00

