
VOCÊ PLANTA
NÓS PROTEGEMOS.

(54) 3463-8409 
comercial@acopema.com.br

Acompanhe na web:
www.acopema.com.br

facebook.com/acopema 

Linha Garibaldina, 102 
Garibaldi I RS,  95720-000



SUPORTE
GARANTIDO

A manutenção da sua estrutura é 
nosso compromisso, estaremos 
aqui para garantir que sua única 
tarefa seja produzir mais e melhor.

CONTE
CONOSCO

Nossos técnicos e nosso material 
estarão sempre disponíveis. Nosso 
cliente pode contar conosco em 
qualquer situação. A parceria vai 
muito além do produto, nossa 
estrutura e investimento é para 
manter um ambiente seguro para o 
produtor.

ESTAMOS
JUNTOS

Possuímos uma equipe 
extremamente comprometida e 
qualificada para executar os 
serviços e projetos solicitados.

Com nosso acompanhamento, você 
nunca ficará na mão, temos 
assistência permanente para 
qualquer tipo de imprevisto. 
Mantemos um estoque próprio, 
para efetuar qualquer reparo na 
sua estrutura.

Nós investimos fortemente na 
segurança da atividade agrícola, 
para que você produza com 
qualidade e rentabilidade.

LÍDER NO
MERCADO

A Açopema é líder em fabricação, 
montagem e assistência de estufas 
agrícolas, estamos há mais de 20 
anos protegendo o seu plantio.

FROTA
PRÓPRIA

Possuímos frota própria e várias 
equipes de montagem espalhadas 
pelo Brasil, que vão onde você está, 
com todos os recursos e 
profissionais que você precisa!

AÇOPEMA | GRANDES OBRAS

SUZANO PAPEL E CELULOSE
Mon-Senhor Gil | PI

Área construída: 51.233m²
Início da obra: Junho de 2010
Finalidade: Cultivo de mudas de eucalipto
Capacidade: 30.000.000 mudas/ano

Estrutura:
Teto retrátil - 43.654m²
Capelas com janelas superiores - 7.579m²

CMPC
Guaíba | RS

Área construída: 120.000m²
estruturas com vão livre de 13 metros
Início da obra: 2015
Finalidade: Processamento e secagem de lodo

TECNOPLANTA FLORESTAL
Barra do Ribeiro | RS

Área construída: 82.526m²
Início da obra: 2002
Finalidade: Cultivo de mudas de eucalipto e pinus
Capacidade: 80.000.000 mudas/ano

Estrutura:
Teto retrátil - 12.435m²
Capela Dente de Serra - 70.091m²
Mesas rolantes  - 10.000

MONTES DEL PLATA
Fray Bentos | URUGUAI

Área construída: 46.841m²
Início da obra: Fevereiro 2011
Finalidade: Cultivo de mudas de eucalipto
Capacidade: 20.000.000 mudas/ano

Estrutura:
Teto retrátil - 8.200m²
Arco com Janelas Zenitais - 38.642m²
Trilhos - 24.300m lineares
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CMPC
Barra do Ribeiro | RS

Área construída: 82.219m²
Início da obra: 2001
Finalidade: Cultivo de mudas de eucalipto
Capacidade: 30.000.000 mudas/ano

Estrutura:
Teto retrátil - 69.687m²
Estufa com janelas zenitais - 12.532m²

FLORESTAL ORIENTAL
Guichón | URUGUAI

Área construída: 14.758m²
Início da obra: Março de 2011
Finalidade: Cultivo de mudas de eucalipto
Capacidade: 20.000.000 mudas/ano

Estrutura:
Teto retrátil - 14.758m²
Mesas - 11.000 mesas rolantes
Trilhos - 27.200m lineares de trilhos

FIBRIA PAPEL E CELULOSE
Três Lagoas | MS

Área construída: 50.000m²
Início da obra: 2016
Finalidade: Cultivo de mudas de eucalipto 
Capacidade: 43.000.000 mudas/ano

Estrutura:
Casas de vegetação com janelas superiores e 
sistema de climatização - 5.700m²
Teto retrátil - 44.300m²
Sistema de sombreamento  - 11.000m²

FIBRIA PAPEL E CELULOSE
Helvécia | BA

Área construída: 83.508m²
Início da obra: Janeiro de 2011
Finalidade: Cultivo de mudas de eucalipto
Capacidade: 30.000.000 mudas/ano

Estrutura:
Teto retrátil - 82.508m²
Trilhos lineares- 78.000m
Mesas  rolantes- 22.000 unidades

HORTICULTURA REFLORESTAMENTO FLORICULTURA SECAGEM
DE LODO

UNIVERSIDADES
E INST. DE PESQUISA

CITRICULTURA GARDEN CENTERS COBERTURA
VEICULAR

SOLUÇÃO IDEAL PARA
DIVERSOS SEGMENTOS



ARCO TRELIÇADO

3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m

B

Altura Sob CalhaLargura

4,5 m
6,4 m
8,0 m
10,0 m

A

Múltiplos de
3,0 m e 3,66 m

C

Comprimento

AÇOPEMA | ESTUFAS AGRÍCOLAS

CAPELA TRELIÇADA ESTUFAS
AGRÍCOLAS
AÇOPEMA
Racionalizando seus investimentos através de sistemas versáteis, a 
Açopema permite justaposição de módulos, viabilizando a 
ampliação do seu empreendimento conforme a demanda.
A equipe de apoio da Açopema presta assistência especializada e 
ágil para não interromper o ciclo produtivo.

Nossos produtos são construídos com um alto padrão de qualidade 
e acabamento, possuindo as seguintes características:

• As colunas de aço são chumbadas nos blocos de concreto que 
alicerçam as estruturas.
• Cortinas de enrolar nas laterais com sistema de catraca manual.
• Fixação do plástico com perfis de alumínio e mola fix.
• Coberturas com perfis de aço galvanizado a fogo.
• Todos os sistemas são moduláveis.
• Calhas de alumínio.
• Portões de correr.

Desenvolvemos sistemas completos para reflorestamento:

• Estufas metálicas.
• Casas de vegetação para enraizamento.
• Casas de sombra.
• Canteiros de rustificação em pleno sol.
• Sistemas de mesas e bancadas suspensas (móveis ou fixas) para 
apoio de vasos, tubetes ou plantas.

SISTEMAS OPCIONAIS

• Barras de irrigação
• Carrinhos de transportes
• Cortinas laterais e frontais
• Escurecimento
• Janelas
• Lanternins laterais e superiores
• Mesas e bancadas 
• Resfriamento (PAD)
• Sombreamento
• Linhas de vida



ESTUFAS COM
ABERTURA SUPERIOR
Estufas que possuem aberturas superiores ao longo de seu 
comprimento. Reguláveis através de lanternins ou janelas 
(simples ou duplas) garantindo ventilação extra e redução da 
temperatura interna, sem que haja a necessidade da instalação 
de sistemas de resfriamento ou ventilação.

3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m

B

Altura Sob CalhaLargura

6,4 m
8,0 m
10,0 m

A

Múltiplos de
3,0 m e 3,66 m

C

Comprimento

0,5 m
D

Lanternin

ARCO COM LANTERNIN

CAPELA COM LANTERNIN

3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m

B

Altura Sob CalhaLargura

6,4 m
8,0 m

A

Múltiplos de
3,0 m, 3,66 m 

e 4,5 m

C

Comprimento

0,5 m
D

Lanternin
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TETO RETRÁTIL

3,0 m
3,5 m
4,0 m

B

Altura Sob CalhaLarg. do Módulo

6,4 m
8,0 m
9,6 m

A

Múltiplos de 
3,66 m e 4,0 m

C

Comp. do Módulo

ESTRUTURA
• Colunas verticais (25 x 60 x 90mm # 2,00mm) para 
sustentação, reforçadas com chapas de aço a cada 
0,5m. 

• Treliças internas em perfis de chapa 2,0mm, com 
parte inferior alargada para escoamento de água, 
com montantes internos em perfis "U" (para maior 
rigidez da estrutura).

• Colunetas em perfil enrijecido de chapa 2,00mm, 
reforçadas com chapas de aço a cada 0,5m, entre 
colunas para travamento interno.

• A declividade aproximada de 7°.

• Calhas d'água em chapa dobrada de 1 ,5mm, 
galvanizadas a fogo, com saída para águas pluviais a 
cada 7,32m. 

COBERTURA RETRÁTIL
• Filme polietileno transparente de alta densidade 
trançado e revestido, com tratamento anti UV, de 
fabricação nacional.

• Sistemas móveis independentes para abertura e 
fechamento da cobertura. O sistema é composto de 
tubos de Ø 2", os quais acoplados a um conjunto 
composto por moto-redutor elétrico trifásico 
(220/380V), com fim de curso acoplado, movimentam 
os panos no sentido dos módulos.

• O sistema de movimentação é composto por tubos 
de Ø 19mm para fixação do plástico, cabos de aço 
galvanizado, fios de éster para sustentação do 
plástico, roldanas de nylon e metálicas com 
rolamentos embutidos, presilhas em aço inox, 
braçadeiras.

CONTROLE 
AUTOMATIZADO
• Possui como controlador um painel de comando 
elétrico para acionamento dos sistemas através de 
chave comutadora (abre/desliga/fecha), contatadores 
e disjuntares. Também possui uma chave geral de 
proteção. O painel pode ser interligado a qualquer 
tipo de sensor especifico para controles diversos.

AÇOPEMA | ESTUFAS AGRÍCOLAS
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CASA DE SOMBRA
TETO FIXO OU MÓVEL

3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m

B

AlturaLargura

6,4 m
8,0 m
10,0 m

A

Múltiplos de 
3,0 m, 3,66 m, 
4,0 m e 4,5 m

C

Comprimento

ARCO TUBO

3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m

B

AlturaLargura

6,4 m
7,0 m
8,0 m

A

Múltiplos de 
3,0 m, 3,66 m 

e 4,5 m

C

Comprimento
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CAPELA COM
JANELAS SUPERIORES

3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m

B

Altura Sob CalhaLargura

6,4 m
8,0 m

A

Múltiplos de
3,0 m e 3,66 m

C

Comprimento

1,4 m
D

Janelas

ARCO COM
JANELAS SUPERIORES

3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m

B

Altura Sob CalhaLargura

6,4 m
8,0 m
10,0 m

A

Múltiplos de
3,0 m, 3,66 m

 e 4,5 m

C

Comprimento

1,4 m
D

Janelas


