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RESUMO – A utilização de estufas permite um ambiente protegido para a produção de vegetais, 
mantendo condições naturais de luz, temperatura, umidade do ar, evitando danos causados por más 
condições ambientais. Objetivou-se com este trabalho acompanhar a realização de uma estufa para 
produção de hortaliças orgânicas.  A visita foi realizada, no assentamento Areias, localizado no município 
de Nioaque em Mato Grosso do Sul. Os produtores são formados por grupos familiares da própria 
comunidade que trabalham no cultivo dos alimentos livres de químicos, sendo assim tem-se à necessidade 
de construção de uma estufa para aprimorar a produção. A estufa é extremamente importante, pois 
quando feito de forma adequada garante a produção de hortaliças seguras de temporais, geadas, granizo, 
frio extremo, animais etc., ou seja, maior produção e qualidade do produto final. Para construção da 
estufa foi definida a área em local aberto, com incidência de luz solar e posteriormente realizou-se as 
medições necessárias para construção. A estufa foi feita com tela de Nylon, servindo como uma barreira 
protetora para as plantas. Levou-se em consideração na construção da estufa á sua distância em relação ao 
reservatório de água, para facilitar o manejo de irrigação das hortaliças.  Outro fator importante é a 
construção de quebra ventos ao redor, para impedir a contaminação das hortaliças orgânicas por 
substancias químicas que podem ser carregadas pelo vento, neste caso utilizou-se arvores de amoreira que 
já estava presente no local como barreira. A produção de vegetais orgânicos está sujeita a adversidades, 
existindo uma necessidade de implantação de estufas para a obtenção de produtos de melhor qualidade, 
aumentando a renda do grupo de produtores e suas famílias. Sendo assim, conclui-se que a construção de 
estufas é um importante meio para manter a produção de orgânicos na agricultura familiar, pois gera 
renda para essas famílias, melhorando assim sua qualidade de vida. 
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