
CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO INSTANTÂNEO

O quintal da casa até poucas décadas atrás era o lugar de produção primária dos alimentos 
da família. Hortaliças, frutas e até mesmo pequenos animais faziam parte da composição do terreno 
que em geral produzia muito mais do que era possível consumir, gerando trocas entre os vizinhos.

A realidade  dos  quintais  de  hoje  é  marcadamente  diferente.  São  menores,  com  muito 
calçamento e pouca área verde, que consiste em geral de gramados e plantas ornamentais. O solo 
fértil é retirado ou soterrado para se fazer o nivelamento e facilmente encontra-se pedras e materiais 
recicláveis quando se cava um buraco no quintal.

 
Para minimizar esses problemas é que utilizamos o canteiro instantâneo. Sua montagem é 

rápida, utiliza de materiais disponíveis localmente – principalmente os considerados lixo – e não 
demanda uma grande quantidade de terra.

Materiais:

– contentores: podem ser telhas, garrafas, tábuas, troncos, etc;
– Matéria vegetal rica em carbono: aparas de grama, folhas de árvore, capim. Evite materiais 

com talos muito rígidos (como capim elefante) e fibrosos (como folhas de palmeira). Eles 
demoram muito tempo para se decompor e em alguns casos podem até mesmo brotar;

– Matéria  nitrogenada:  esterco  de  galinha,  cavalo,  vaca  ou  cabra,  lixo  orgânico,  rejeitos 
disponíveis em frutarias;

– Caixas de papelão;
– Terra vegetal, que pode ser comprada em floriculturas.

Etapa 1: planejamento e demarcação do espaço.

É importante que o canteiro seja montado em uma área privilegiada de sol,  onde receba pelo  
menos 4 horas de luz solar. Uma maneira de escolher o lugar e a posição é ao meio dia: a direção 
que a sombra do seu corpo apontar é a direção que o canteiro deve ter para uma melhor insolação.

Faça o desenho do canteiro e cave uma linha suficiente para enterrar o contentor de modo 
que ele fique firme.

Etapa 2: preenchimento.

Para evitar que a a grama cresça novamente, forre o fundo do canteiro com uma boa camada 
de papelão. Com o tempo ele irá se desintegrar, mas antes ajudará a matar o que estiver embaixo.  
Feito isso inicia-se a montagem da compostagem.

Cubra o papelão com uma camada de material vegetal rico em carbono de aproximadamente 
30  cm.  A seguir  acrescente  a  matéria  nitrogenada,  cerca  de  5  cm.  Repita  as  camadas  (não  é 
necessário  o  papelão)  até  a  altura  do  contentor,  terminando  com  com  o  carbono.  Regue 
abundantemente para que todo o material fique úmido. Está pronta a compostagem.



Acrescente sobre o canteiro uma camada de terra vegetal de 10 cm, misture um pouco de 
calcário (150g por m2) e cubra com uma pequena camada de folhas ou aparas de grama. Isso evitará 
que a umidade se perca e protegerá a terra do impacto da chuva.

Etapa 3: Plantio.

No primeiro plantio, cultivamos somente folhagens de raízes curtas, como alface, almeirão, 
escarola, rúcula, agrião, cebolinha e salsinha. Elas conseguem crescer na camada de terra superficial  
sem interferir na compostagem que ocorre abaixo. Plantas de raízes mais longas podem ser afetadas 
pelo calor e organismos que estão trabalhando na decomposição.

Planeje cuidadosamente a disposição das plantas. Imagine sempre o tamanho final da planta 
para considerar o espaço que ela  precisará.  Nos pacotes de sementes contém orientações sobre 
espaçamento.

Após 60 dias da montagem do canteiro é possível investir em plantas um pouco maiores: 
berinjela, couves (manteiga, brócoli, flor e rábano), tomate, abóbora e beterraba. Após 90 dias pode-
se plantar as mais longas: cenoura, nabo e batatas.

É possível plantar culturas intermediárias desde o início desde que se faça uma camada de 
terra maior. 

Etapa 4: Manutenção.

Este canteiro contém uma boa reserva de nutrientes por conta da compostagem, não sendo 
necessário  acrescentar  adubos  tão  cedo.  Porém,  ele  perderá  muito  de  sua  massa,  baixando 
rapidamente. A cada plantio recomenda-se acrescentar mais terra de modo que a manter o canteiro 
cheio.  Essa  terra  pode  ser  produzida  por  meio  da  compostagem.  Manuais  de  montagem  de 
composteiras estão disponíveis no blog http://domeulixocuidoeu.wordpress.com.

Com o tempo, a terra poderá ficar compactada (dura). Se isso ocorrer, revire com uma pá o 
conteúdo do canteiro para que a matéria orgânica da compostagem se misture com a terra de cima.

Mantenha a superfície sempre coberta com uma camada de folhas, isso ajudará a manter a 
umidade e lentamente fornecerá nutrientes para as plantas.

http://domeulixocuidoeu.wordpress.com/

