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VANTAGENS DE NOSSAS ESTUFAS

A Maxiaço Estufas Agrícolas é uma empresa situada em Bento Gonçalves / RS, 
especializada na fabricação e montagem de Estufas Agrícolas da mais alta 
qualidade.
Nossa equipe de montadores conta com profissionais qualificados e capacita-
dos para desempenhar serviços que satisfaçam as necessidades dos clientes.
Temos como objetivo o desenvolvimento de sistemas versáteis, que proporcio-
nem benefícios garantindo assim, aumento da produtividade do que é cultiva-
do.
Atualmente a qualidade MAXIAÇO está presente em todas as regiões do Brasil 
e também no mercado externo, abrangendo os países da América do Sul.

Proteção contra clima e temperatura;
Flexibilidade para ampliação;
Assistência Técnica Especializada;
Aumento de vida útil com estrutura galvanizada à fogo;
Opções de portas, janelas e cortinas conforme sua necessidade;
Cobertura e fechamentos em filme polietileno com tratamento contra raios UV;
Maior resistência com estrutura em arco treliçado;
Possibilidade de projetos especiais.
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SOBRE NÓS
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Processo de aplicação do revestimento de zinco em estruturas de aço atra-
vés de imersão a quente, dando longevidade ao material que foi tratado, 
exigindo baixo custo de manutenção e ótima relação custo/benefício.

A GALVANIZAÇÃO À FOGO



Opções de
resfriamento

Telas de
sombreamento

Estruturas
reforçadas

Opções de tirantes
externos

Opção de
janela
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Melhoram a qualidade e a produtividade do cultivo. A escolha certa da por-
centagem de sombreamento associada à trama da malha e/ou micragem 
do filme plástico resultam no sucesso da produção e certeza na obtenção 
de um produto final com qualidade.

TELAS E FILMES PLÁSTICOS



MAXI TR   TRELIÇADA
Projetada em módulos garante praticidade para futuras ampliações. É adepta 
à diversas culturas e sua estrutura reforçada garante implantação em áreas 
com incidência frequente de ventos.
A MAXI TR - Treliçada é composta por arcos treliçados e possui fechamento 
adaptável para telas e filme UV.

Largura Altura TotalAlt. Sob a Calha Comprimento

6.40m 4.50m3.00m
7.00m 5.00m3.50m
8.00m 5.50m4.00m
10.00m 6.00m4.50m

múltiplos de
3.00 / 3.66m

*ARCO

A CB D
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*ARCO DENTE DE SERRA

MAXI TRV   TRELIÇADA VENTILADA
A MAXI TRV possui o diferencial da abertura zenital que traz a possibilidade de 
troca de ar natural em toda a estufa agrícola. Ela é ideal para aqueles que 
querem produzir sob maior controle das condições climáticas.
A MAXI TRV - Treliçada Ventilada é composta por arco treliçado e possui aber-
tura zenital com movimentação manual através de catraca. Seu fechamento é 
adaptável para telas e filmes UV.

Largura Altura TotalAlt. Sob a Calha Comprimento Abert. Zenital Sup.

6.40m 4.50m3.00m
7.00m 5.00m3.50m
8.00m 5.50m4.00m
10.00m 6.00m4.50m

múltiplos de
3.00 / 3.66m

0.50m

A CB ED
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*ARCO TUBULAR

MAXI TB   TUBULAR
A MAXI TB tem seu destaque por se tratar de uma estrutura mais leve e de apli-
cações diversas, tanto para o quintal da casa, quanto para grandes áreas 
cobertas.
Projetada em módulos garante a possibilidade de ampliação futura, além de 
ser adaptável para qualquer tipo de opcionais como: telas de sombreamento 
interno e externo, janelas, tirantes externos, Aluminet entre outros.

Largura Altura TotalAlt. Sob a Calha Comprimento

6.40m 4.50m3.00m
7.00m 5.00m3.50m
8.00m 5.50m4.00m

múltiplos de
3.00 / 3.66m

A CB D
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MAXI TB   ECO
A MAXI TB ECO, diferente da tubular comum, não possui fechamento nas fron-
tais e laterais, indicada para os cultivos de pequeno porte, especialmente de 
morangos, a TB ECO possui um material mais leve proporcionando uma alter-
nativa mais viável para o cliente ao investir em uma estufa.

*ARCO TUBULAR

Largura Altura TotalAlt. Sob a Calha Comprimento

5m 4.00m2.50m múltiplos de 3m

A CB D
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MAXI   MACROTÚNEL
A MAXI MACROTÚNEL funciona muito bem em regiões com bastante incidência 
de ventos, seu pé-direito (B) baixo permite cultivos rasteiros e em solo. Para o 
controle maior de temperatura esta tipologia de estufa permite abertura nas 
cortinas laterais e na parte superior.

*MACROTÚNEL

Largura Altura TotalAlt. Sob a Calha Comprimento

6m 3.30m1.80m múltiplos de
2.50m

A CB D
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*CASA DE SOMBRA

MAXI TELADO   CASA DE SOMBREAMENTO
As casas ou tendas externas de sombreamento são ideais para quem necessita 
produzir com pouca incidência de raios solares.
Composta por perfis retos em todo o perímetro. Seu fechamento se dá através 
de uma tela de sombreamento.

Largura Altura Total Comprimento

3.00m 3.00m
4.00m 3.50m
5.00m 4.00m
6.00m 4.50m

múltiplos de
3.00 / 4.00m /

4.50m

A C D
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FLORICULTURA

A floricultura brasileira vem adquirindo cada 
vez mais espaço e hoje já é considerada uma 
importante atividade econômica para o 
agronegócio.

HORTICULTURA
Com a preocupação com alimentação 
mais saudável, a horticultura se tornou um 
mercado em constante evolução e com 
esta demanda surgiu a necessidade de 
abastecimento em larga escala nos gran-

des centros.

CITRICULTURA

A citricultura, como é chamada a plantação 
de frutas cítricas como limão, laranja, lima, 
tangerina e cidra, é uma das principais 
atividades agrícolas do mundo.

EXEMPLOS DE CULTIVOS
O cultivo em estufa viabiliza a produção fora de época, protegendo o plantio 
de geadas, ventos fortes, calor excessivo, chuvas intensas e granizo, garantindo 
melhoria de qualidade e padronização. Além disso, elas se mostram mais resis-
tentes a insetos, nematoides, ácaros, fungos, bactérias e vírus.
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UNIVERSIDADES

Com o intuito de colocar em prática o 
estudo das plantas, centros universitários  
utilizam estufas para testes, ensaios e 

acompanhamento.
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PARA CADA CULTIVO

A ESTUFA IDEAL

REFLORESTAMENTO

O reflorestamento é de grande importância 
no combate às mudanças climáticas e na 
produção de matéria prima para a indús-

tria de papel, madeira e seus derivados.

SECAGEM DE LODO
Entre as principais disposições do lodo no ambiente, é 
indicada, sempre que possível, a sua reciclagem na 
agricultura.
A utilização de estufas é o principal destino do lodo 
das ETE’s (Estações de tratamento de esgoto), para 
secagem/estocagem. Seu posterior destino se dá no 
uso de adubos para a agricultura, fertilizantes e condi-
cionadores de solo.
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ACESSÓRIOS
Coberturas em arco ou arco Dente-de-serra;
Aluminet Fixo ou Móvel;
Sombrite Fixo ou Móvel;
Cortinas Laterais e Frontais;
Estufas com Tenda Externa;
Janelas Zenitais;
Portas e Janelas;
Telas e plásticos com alta tecnologia;
Opção de blackout para cultivos especiais.

Cortinas de enrolar,
manuais ou automatizadas

Cobertura em arco
treliçado

Sombrite fixo

hidroponia
Solução em
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Saiba o que nossos clientes estão dizendo.

Guilherme Zanini 

Ricardo Wittmann

O atendimento sempre foi muito bom, criando uma relação de 
parceria entre as partes, tive problemas com temporal e pronta-
mente a equipe conseguiu me atender super rápido. Estou muito 
feliz e grato pela grande parceria de sucesso. Grande abraço da 
San Lucas Hortifrutigranjeiros. 

Conheci a Maxiaço Estufas Agrícolas em 2017,  logo percebi que o 
atendimento ao cliente estava em primeiro lugar! As explicações 
sobre o funcionamento das estufas, para quem está iniciando no 
ramo, deram mais segurança ao fazer o investimento. Agora tendo 
como parceira minha irmã Adriana resolvemos triplicar a estrutu-

ra e fundarmos a Wittmann Garten.

Santa Maria - RS

Itamar Sebben
É muito bom trabalhar com vocês, ótimo atendimento e material 
de primeira!

Farroupilha - RS

Gramado - RS

FAÇA PARTE VOCÊ TAMBÉM
ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

CASES



(54) 2102 - 4600
maxiacoestufasagricolas
www.maxiacoestufas.com.br

Rua Joana Guindani Tonello, nº 902 
Bento Gonçalves - RS/Brasil

04.963.530/0001-96CNPJ:95705-712CEP:


