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Anexo 02

Orientados para o Mercado da Cadeia Produtiva da Oleaginosa (Licuri)
PROJETO
Viveiro telado - com 50% de sombreamento medindo 18 m x 15,30 m para
produção de 30.000 mudas de licuri, com irrigação e cerca externa.

TOTAL
R$ 48.910,00

Kit colheita de licuri para 20 famílias composto por: equipamentos de proteção
para colheita, sacolas e caixas plásticas hortifruti.

R$ 18.000,00

Kit colheita de licuri para 40 famílias composto por: equipamentos de proteção
para colheita, sacolas e caixas plásticas hortifruti.

R$ 36.000,00

Patrulha mecanizada: Trator agrícola de 30 cv, composto de carreta agrícola e
roçadeira hidráulica.

R$ 80.000,00

Kit produção de amêndoa para 20 famílias: 1 máquina quebradeira de licuri
com capacidade de 600 kg/h, motor elétrico 3 cv de baixa, 2 máquinas
despeladeira com o motor elétrico 3 cv monofásico de baixa capacidade de
150 kg/h, 200 sacos capacidade de 50 kg unt, 20 secadores tipo calçadão 8x5m,
1 alicate de poda, 1 balança capacidade 500 Kg, 20 pares de balaio de
transporte animal, equipamento de proteção para colheita ( EPI).
Kit produção de amêndoa para 40 famílias: 2 máquinas quebradeira de licuri
com capacidade de 600 kg/h, motor elétrico 3 cv de baixa, 4 máquinas
despeladeira com o motor elétrico 3 cv monofásico de baixa capacidade de
150 kg/h, 400 sacos capacidade de 50 kg unt, 40 secadores tipo calçadão 8x5m,
2 alicates de poda, 2 balanças capacidade 500 Kg, 40 pares balaio de transporte
animal, equipamento de proteção para colheita ( EPI).
Unidade simplificada para produção do óleo do licuri: 1 máquina extrusora para
extração de óleo de licuri com capacidade 150 kg de óleo/h, 2 máquinas
quebradeira de licuri com motor 3 cv monofásico de baixa capacidade 600 kg/h,
3 máquinas despeladeira de licuri com motor 3 cv monofásico de baixa com
capacidade de 150 kg/h, 1 motor bomba uma polegada e meia monofásico com
mangueira, 1 máquina forrageira elétrica monofásica, 1 reboque para moto, 1
galpão para instalação de máquina 14x8 m, 1 secador tipo calçadão 12x8m, 4
caixas de fibra 250 litros, 1 caixa de fibra 500 litros, 10 bombonas capacidade
100 litros, 5 bombonas capacidade 250 litros, 2000 sacarias 50 kg, 2 peneiras, 1
filtro para óleo .
Pick up carroceria aberta com motor gasolina de 1400 a 1600 cilindradas
capacidade de carga de 650 a 750 kg com potência de 85 a 101 cv.
Galpão pré-moldado 60 m2
Galpão pré-moldado 100 m2

R$ 55.000,00

R$ 110.000,00

R$ 280.000,00

R$ 48.610,00
R$ 24.000,00
R$ 40.000,00

