
 

 
 

Tecnologia no espaço e no campo ajudam a 
Tereos a detectar e prevenir focos de incêndio 

 
 
Olímpia, 14 de julho de 2021 – A chegada do inverno e do tempo seco no Sudeste traz 
junto um alerta para o meio ambiente: é nessa época que aumenta o risco de incêndios 
nas áreas rurais, bem como nos canaviais. Sempre atenta a medidas que possam 
minimizar essa ameaça, a Tereos Açúcar & Energia Brasil investe constantemente em 
ferramentas na luta contra o fogo. 
 
As medidas preventivas vêm auxiliando a companhia em suas sete unidades industriais 
a iniciar o protocolo de contenção de incêndios antes que o fogo se propague por áreas 
maiores, possibilitando assim que as equipes de bombeiros, tanto da empresa como 
pertencentes ao Plano de Auxílio Mútuo (PAM), cheguem ao local em tempo hábil. 
 
A Tereos também foi pioneira no Brasil no uso de sistema de monitoramento por satélite. 
Desenvolvido em parceria com a GMG Ambiental, o sistema – internamente chamado 
de ORION, sigla para Observed Remote Information from Orbital Navigation – foi testado 
na safra 2017/18 e colocado em operação em 2018/19. Com a adição de um satélite 
mais moderno em 2018, a velocidade para detecção dos focos de incêndio caiu para 
apenas seis minutos, o que contribui com a agilidade do trabalho de combate das 
brigadas, reduzindo a extensão das áreas impactadas.  
 
O sistema de monitoramento adotado pela Tereos, feito por meio de 13 satélites 
meteorológicos operados por agências governamentais (entre elas a Nasa), faz envios 
automáticos de alertas das ocorrências de incêndio diretamente à Central de Controle 
da empresa, o que permite respostas e controles ágeis nas áreas atingidas.  
 
Outra ação implementada nas unidades são os veículos de acesso rápido – camionetes 
leves equipadas com todo aparato necessário para debelar focos de incêndios iniciais, 
incluindo kit espuma. São seis veículos desse tipo aliados a 30 caminhões e cerca de 
180 brigadistas ajudando no combate. 
 
Além disso, a empresa também desenvolveu um aplicativo para checklist dos aceiros 
com objetivo de monitorar a limpeza e demais parâmetros desta importante barreira 
contra a propagação do fogo. Técnicos munidos de tablets ou smartphones visitam 
todos os meses as áreas de atuação para vistoriar, elaborar relatórios e armazenar 
dados no app. Esses dados são compilados em um dashboard, possibilitando um 
processo de gestão mais eficiente.  
 
“Cuidar do meio ambiente é prioridade na Tereos. A sustentabilidade faz parte de nosso 
DNA e está presente em toda nossa cadeia produtiva, do campo à casa de nossos 
consumidores; por isso que em nossas ações de prevenção e combate aos incêndios, 
não poderíamos agir de outra forma. Infelizmente, a ocorrência de incêndios aumenta 
nesta época do ano devido ao tempo seco, mas estamos sempre atentos e aprimorando 



nossas iniciativas de monitoramento e combate”, afirma Renato Zanetti, 
Superintendente de Excelência Operacional da Tereos. 
 
O trabalho de monitoramento e combate acontece de maneira integrada, seja entre 
todas as unidades da Tereos, seja na cooperação com outras usinas da região e órgãos 
públicos, como Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Cetesb, Defesas Civis e 
prefeituras. Além disso, a empresa apoia a campanha de prevenção promovida pela 
Abag - Associação Brasileira do Agronegócio, que leva informações importantes para a 
população sobre como evitar focos de incêndios, e realiza uma série de campanhas e 
ações internas sobre o tema. 
  
 
Sobre a Tereos 

Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e 
desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos 
mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos. Os compromissos do Grupo com a 
sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da companhia 
no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo 
Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de 
beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 48 unidades industriais, operações 
em 18 países e o compromisso de 22.300 colaboradores, a Tereos atende seus clientes 
em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em 2019/20, o Grupo 
obteve um faturamento de € 4,5 bilhões. 
 

Tereos no Brasil 

A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & 

Adoçantes Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a 

Tereos Açúcar & Energia Brasil concentra suas sete unidades de processamento e duas 

refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), 

diversifica o portfólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos derivados de milho 

e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos 

países. 

Mais informações para a imprensa: 
Comunic Comunicação Estratégica 
Elaine Madalhano (elaine@comunic.com.br) | Telefone (17) 99745-2797 
Igor Galante (igor@comunic.com.br) | Telefone (17) 99791-1216 
Andrea Inocente (andrea@comunic.com.br) | Telefone (17) 999154-5532 
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