
CANTEIRO BURACO DE
FECHADURA

Depois de pronto dê uma boa irrigada e  
prepare-se para plantar seu canteiro.

A parede do canteiro deve ter no mínimo 20 
centímetros de altura, de terra fofa.

Depois fertilize o canteiro com composto, 
húmus ou esterco curtido na quantidade de 10 
kg por metro quadrado.
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DETALHES DA CONSTRUÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃO

VANTAGENS DO USO

A necessidade crescente de produzir 
alimentos em pequenos espaços  vem 
mexendo com muitas famílias, quer seja rural 
ou urbana.

Várias técnicas podem ser utilizadas para se 
produzir hortaliças e o buraco de fechadura é 
uma delas que além de se economizar 
espaço, imita-se um  dos padrão da natureza 
que formas arredondadas para se ganhar 
espaço, além de ser bonito e muito funcional 
facilitando o acesso e o manejo a todas as 
culturas nele plantada.

Chama-se buraco de fechadura porque sua 
forma assemelha-se a um buraco de uma 
fechadura, que ao se girar temos acesso a 
toda área plantada.

Facilita o manejo diário;

Aproveitamento melhor da irrigação, pois  
nesta forma de  canteiro os       aspersores 
irrigam de forma arredondada e a maioria 
dos canteiros tradicionais são retangulares, 
aumentando o desperdício de água;

Este formato permite um maior número de 
plantas;

Ocupa menos espaço de área;

Facilita a captação e armazenamento de 
água de chuva.

Um canteiro circular como um buraco de 
fechadura é uma estrutura que facilita o 
manejo e as ações neste canteiro. Você 
entra e do centro alcança todas as mudas. 

Busque um lugar para fazer o canteiro, onde 
pegue sol o dia todo. Outra boa idéia é que 
seja um local de passagem, ou seja, que as 
pessoas vejam no dia a dia e possam 
acompanhar o desenvolvimento da horta. 
Um dos prazeres da atividade de um grupo é 
o reconhecimento desta atividade, tanto 
pelo próprio grupo como pelos outros. 

Finque uma estaca no chão e marque um 
circulo com um raio de 40cm.

Em seguida marque o circulo externo que será 
o limite  Dio canteiro, com um raio de 1,20 m.

Logo após marque a entrada do canteiro, que 
dá acesso ao centro.

O próximo passo é montar a estrutura do 
canteiro. Coloque tijolos, garrafas, pedras ou 
madeira alinhados com o circulo externo. Se 
não quiser usar estes materiais levante o 
canteiro fofando toda área marcada com o 
circulo, dando o formato ao canteiro com  a 
própria terra.
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