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ManuaL de
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2 Vire com cuidado a peça e 
teremos pronto o assento
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1 Coloque o pallet fechado de ponta 
cabeça e fixe os 8 pés (20 x h 45 cm) .

4 parafuse o pedaço menor do 
pallet aberto no assento

Com um outrO PALLET, SERRE E 
DIVIDA em dois CONFORME INDICADO

3 PARAFUSE O PEDAÇO maior do pallet 
aberto em Ângulo como encosto. 
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Por que construir com Paletes?
Um dos materiais que mais vemos nas ruas da cidade são os pallets, em outras palavras, um estra-
do de madeira extremamente versátil. Funciona originalmente como suporte geral, 
facilitando o manejo de produtos, que �cam acondicionados sobre sua base, 
e que possibilita o uso de máquinas como as paleteiras, que os 
transportam de um lugar a outro.

É usado de muitas maneiras como: 
fabricação de móveis, divisórias e  
pode ser desmontadas as madeiras 
para uso em projetos diversos. Além 
disto, é um material facilmente encon-
trado nas ruas, geralmente sendo descarta-
do por conta de seu uso (possuir madeiras 
quebradas), estética (sujo) e seu baixo custo (varia 
entre 15 e 35 reais).
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MOBILIÁRIO E HORTA 
COCRIADO E CONsTRUÍDO POR:

BANCO DE ALTO IMPACTO ERGONÔMICO, CONSTRUíDO POR DUAS ou mais PESSOAS - 
POSSIBILITA DIVERSAS  COMBINAÇÕES E MODULARIDADE INFINITA.
IDEAL PARA DESCANsO, RODAS DE CONVERSA E performances DE DANçA . . .

Materiais NecessÁrios PARA UM BATATABANCO: 
- DOIS PALLETS
- 2 metros de TáBUA DE 30 x 2 cM
- SERROTE OU TICO-TICO
- PARAFUSOS / MARTELO E PREGOs
- LIXA E ACABAMENTO LIVRE 

BATATABANCO  

VERSão MúLTIPLA 
com bancos, mesa e palco.

 Materiais Necessários: 13 PalletS + 13 m de tÁbua de 30 x 2 cm

Banco CASA DE Passarinho 
Banco com cobertura e floreiras construído por duas ou mais pessoas. ideal 
para encontros, descanso, conversas, namoros . . .

Materiais Necessários
- 4 pallets, 8 tábuas de 4,0 x 0,30 x 0,02m 
- 20 Caibros de 4,5 x 4,5 cm 
- Serrote ou tico-ticO
- Grampos sargento
-  parafusos ou martelo e pregos 
- Lixa e acabamento livre

mais mobiliários e soluções para a sua cidade em www.acidadeprecisa.org

Corte as estruturas do banco no formato de um A  
deixando 41 cm de profundidade de ambos os lados para 
o assento e 62cm de comprimento para o encosto.

1

 Faça a instalação dos caibros 
do assento e do encosto 

2
3 Faça a união dos pallets com 2 

pedaços de caibros formando 
as laterais da cobertura 

Parafuse as paredes laterais à estrutura 
do banco centralizando-o. 

4

Instale as floreiras nas laterais 
possibilitando que as plantas 
trepadeiras subam na cobertura e 
façam o fechamento do telhado.

6

5 Construa uma moldura fazendo o 
fechamento das bordas dos pallets 
unindo com as estruturas do telhado

REALIZAÇÃO





 



Um Manual feito
pensando em você
Este Manual de Construção de Horta com PalLets de Madeira foi 
desenvolvido pelo Pé de Feijão para as pessoas que querem construir 
uma horta utilizando materiais encontrados facilmente e de baixo 
custo. Aqui está o passo a passo de como transformar paLlets em 
belos canteiros de horta: quais os materiais necessários, as ferra-
mentas, como fazer o plantio e algumas dicas.

Boa leitura, boa construção e uma farta colheita !

Materiais necessários Para a construção do Canteiro
- 3 pallets
- Serra Tico-Tico ou serrote 
- Pé de Cabra
- Martelo
- Pregos ou Parafusos
- Chave de fenda
- Lixa para madeira
- Verniz 
- Manta bidim
- Grampeador e grampos 
- Tesoura
 

1. USE argila expandida para cobrir todo o fundo, para drenagem.
camada de ~5cm. 

2. PONHA metade da terra preta adubada.  Usar neste momento apenas 
1,25 sacos, cobrindo toda a argila expandida.

3. POLVILHE o calcário

4. JOGUE o esterco de gado e misture com a terra preta e o calcário, sem 
mexer na argila expandida do fundo.

5. MISTURE mais uma parte da terra preta adubada, metade do que sobrou.

6. COLOQUE O RESTANTE da terra preta adubada, cobrindo todo o 
canteiro, sem misturar com a terra que tem embaixo.

7. POLVILHE carvão em pó e Bokashi (adubo concentrado). 

8. COLOQUE todo o húmus de minhoca.

9. POLVILHE novamente carvão em pó no húmus. 

10. CUBRA TODO O CANTEIRO COM MATERIAL VEGETAL SECO: poda 
picada, folhas secas ou roçada de grama. 

                                                       está pronto! :-)

Agora é pesquisar sobre plantas companheiras para potencializar o 
plantio e conhecer plantas que ficam felizes estando juntas!

Insumos para um canteiro

- 1 saco de 50 litros de argila expandida
- 2,5 sacos de 40 litros de terra preta adubada
- 1 saco de 20 litros de esterco de gado curtido
- 1 saco de 60 litros de húmus de minhoca
- 10 litros de carvão triturado
- 2 litros de Bokashi (adubo)
- Calcário dolomítico

Com todas essas dicas agora é colocar em prática a construção

 do seu canteiro, cultivar, colher e comer !!
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*O carvão em pó pode ser comprado, ou feito triturando-se 
com uma pá sacos de carvão comercial. (Não usar cinza, não 

usar restos de carvão de churrasco) 

COMO 
PLANTAR

Faça um berço (buraco) onde caiba o torrão 
da muda inteiro, de modo que ele �que 
completamente coberto pela terra do canteiro. 
Pressione levemente as laterais com as mãos 
para �rmar a planta. 

Dica sobre a REGA: regar no horário da manhã 
ou no �nal do dia. A rega deve ser feita na base 
da planta, e não nas suas folhas!

Dica sobre ADUBAÇÃO: após um mês do plantio, 
já podemos fazer uma adubação complementar 
para reforçar a nutrição das plantas. Ela pode 
ser feita uma vez por mês ou conforme 
recomendado para a espécie.

escolha o palLet mais bonito para 
ficar na parte de cima do canteiro. 

1

corte dois palLets conforme 
indicado na figura acima. 

2

empilhe os palLets conforme a figura, 
escolhendo o melhor pallet para ficar no topo

3

corte 4 madeiras das sobras dos paLlets com o 
tamanho da altura externa do canteiro para 
fixar as laterais de fora do canteiro.

corte 4 madeiras das sobras dos palLets com o 
tamanho da altura interna para fixar as laterais 
de dentro do canteiro. 

4

lixe as bordas do canteiro.5

7 forre a parte interna do canteiro com manta 
bidim de forma a garantir que a terra do 
canteiro não sairá de dentro. Use grampeador 
manual ou tachinha com martelo. 

6 envernize a estrutura para 
aumentar a durabilidade da madeira.

Para saber mais, escreva para:
 info@pedefeijaosp.com

www.pedefeijao.com.br
Instagram @pedefeijaosp

Facebook /pedefeijaosp


