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Planilha de estimativa de equipamentos que será utilizado no Projeto Horta Comunitário 

QTDADE EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO IMAGEM ILUSTRATIVA 

10 un Kit para jardins e 
Horta 
-Ancinho 

Serve para 
destorroar, revolver 
a terra e limpar a 
superfície dos 
canteiros; 

 

05 un Carrinho de mão Transporte de 
ferramentas e de 
insumos para a 
horta;  
  

10 un Tesoura de poda Serve para serviços 
gerais na horta 

 
10 un Colher de 

transplante 
Retirada de mudas 
de canteiros e 
sementeiras; 

 
15un Marretinha Serve para 

diversas ações 

 
05 un Machadinha  Serve para diversa  

ações 

 
05 un Martelo Serve para 

diversas ações 

 
10 un Escarificador Possibilita afofar a 

terra dos canteiros; 
 

 

10 un Enxada - Auxilia na abertura 
de covas, capina, 
revolvimento do 
solo e formação de 
canteiros;  
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10 un Enxadinha 
(sacho) 

Auxilia na capina 
dos canteiros e na 
semeadura;  
 

 
100 un Estacas e 

barbantes - 
Servem para 
marcação dos 
canteiros;  
 

 
10 un Gadanho Serve para revolver 

o composto 
orgânico;  
 

 
05 un Rastelo 16 dentes Serve para serviços 

diversos 

 
500 mt Irrigações 

(mangueira) 
micro aspersão. 
 

Equipamentos 
utilizados na rega 
(irrigação) das 
hortaliças com 
gotejamento. 
 

 

100 un Aspersores Equipamentos 
utilizados na rega 
(irrigação) 

 
50 un Kit de bandeja  Serve para 

diversas situações 
dentro da horta 

 
10 un Bandes diversos 

tamanhos 
Serve para 
diversas ações 
dentro da horta 
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10 un Regador Equipamentos 
utilizados na rega 
(irrigação) das 
hortaliças;  
 

 
10 un Pá comum - Serve para 

destorroar e alisar 
a terra dos 
canteiros;  
 

 
10 un Pá reta - Auxilia na 

preparação do solo 
e na aração de 
áreas pequenas;  
  

10 un Enxadão  Auxilia na 
preparação do solo 
e na aração entre 
outras ações 
manual. 

 

10 un Peneira - Utilizada na 
preparação de 
composto orgânico 
e húmus de 
minhoca e  
   

03 un Pulverizador - Utilizado nas 
pulverizações 
foliares com 
defensivos 
alternativos para 
controle de insetos 
pragas. 
 

 

10 un Rolo de 
Barbante. 

 

 

 
100 mt Ripões de 

madeira 
Diversos tamanhos 
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150 
unidade 

Eternit ou 
telhas  

Para fazer o 
almoxarifado  
 

 
05 kg Pregos Diversos tamanhos  

 
500 mt Lona plástica Utilizar para 

cobertura de 
canteiros. 

 
500 mt Lona plástica  Utilizar para 

cobertura de  
estufas 
 
 

 
500 mt Tela Sombrite 

Horta/ 
Sombreamento 
Sombreiro 

Para ajudar na 
regulagem de 
tempera nos 
canteiros 

 
50 mt Tábuas de 

madeira 
Diversos tamanhos  

 
500 un Irrigador 

Gotejador 
Regulável 
Vasos/ Plantas  

Utilizável para a 
rega, de forma 
controlada. 

 
10 un Caixa de agua 

100 a200L 
Utilizado para o 
sistema de 
irrigação 
controlado.  
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50 un Equipamentos  Equipamentos de 
proteção individual- 
EPI- diversos 
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