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O mundo está cada vez mais rápido e o homem, por necessidade, acompanha a 

rapidez das máquinas em sua vida. Nesse processo, o homem é desvirtuado do processo 
produtivo particular de produção de comida, tornando-se um consumidor ou um 
produtor capitalista de gêneros alimentares. Nessa nova ordem econômica, não há mais 
espaço, ou justificativa econômica de mercado para o pequeno produtor ou o produtor 
da própria comida. Para quebrar esse paradigma, nosso projeto “Estufa Caseira” surge 
para criar a interação entra o alimento e quem se alimenta dele. Com uma estufa, os 
legumes crescem num ambiente protegido do exterior, com uma temperatura mais alta e 
mais estável. Isto permite cultivar frutos e legumes em épocas em que as condições 
climatéricas tornariam impossível o seu crescimento saudável. Isto permite aumentar a 
produtividade e os lucros de quem planta. 

A principal motivação para a execução desse trabalho, embora o peso de estar 
criando algo para o lar seja grande, com certeza é o contato com a natureza dos 
alimentos, o fato de estar plantando e vendo como funciona o sistema de plantação é de 
supra importância para os alunos que atualmente apenas vivem a teoria da parte rural 
poucas vezes estudada no colégio. É também fonte de motivação o aspecto de trabalhar 
a responsabilidade da pessoa em ter que cuidar rotineiramente da estufa, procurar 
manter uma boa temperatura no interior da caixa e zelar pela irrigação do que se estiver 
plantando na estufa. 
 A partir daí, é de nossa intenção conseguir tornar viável a plantação de pequenas 
frutas, verduras e legumes nos lares das pessoas, voltando principalmente para pessoas 
que moram em capitais, metrópoles e que não dispõem de tanto tempo para ir comprar 
ou do incomodo de ir à uma feira, procurar, escolher o alimento e voltar pra casa. 
 Para a estrutura da estufa foi usada uma caixa de vidro, sem a parte superior, 
onde dentro desse espaço ficará a terra, estrume e as sementes do alimento escolhido, 
em nosso caso inicial, foi usado a semente de coentro com expectativas de 40 dias para 
o inicio da colheita. Um sistema básico para o aquecimento da estufa é a ideia de usar 
lâmpadas incandescentes ligadas em paralelo para gerar energia térmica e manter a 
temperatura interna maior do que a externa. Foi criado também um aparelho para 
resfriar a temperatura interna (quando necessário). Tal aparelho é constituído de um 
cooler de computador ligado a uma fonte de 12V onde o vento gerado pelo cooler passa 
pela tubulação criada e percorre um espaço que está submerso em uma recipiente 
totalmente congelado com água, dentre de uma caixa de isopor. O vento que sai da 
tubulação fica próximo a uma perfuração que existe na estufa para o ar gelado entrar na 
estufa sempre que esse tipo de situação for necessário. Uma base com rodinhas também 
será criada para a locomoção da estufa por dentre toda a casa e para regar a plantação 
usaremos uma bomba de garrafão de água que levará a água para dentro da caixa tendo 
de escape um irrigador que abastecerá toda a plantação. 
 Embora o projeto já esteja em andamento, ainda em fase inicial, o que se plantou 
levará um tempo para nascer (ver a foto), mas as expectativas são de que a colheita para 
uso ocorra em menos de 8 semanas, seguindo a ordem natural da colheita do coentro. 
 


