
 

 

Tereos faz 'pedágio' para conscientizar população sobre 

prevenção a incêndios 

Com a chegada do tempo mais seco, campanha visa fornecer orientações sobre como 

ações do dia a dia podem ajudar a prevenir focos de incêndios  

 

Olímpia, 01 de agosto de 2022 – Com o objetivo de minimizar os impactos da estiagem 

no meio ambiente, a Tereos Açúcar & Energia Brasil, uma das líderes na produção de 

açúcar, etanol e energia do país, realiza, nos próximos dias 3, 4 e 5, ação de pedágio 

para conscientização da população em geral sobre como prevenir potenciais focos de 

incêndio em áreas verdes e canaviais.  

 

A iniciativa será realizada em pontos estratégicos de oito cidades próximas das 

unidades industriais da Tereos: Olímpia, Tanabi, Colina, Guaíra, Guaraci e Pitangueiras, 

além de Barretos e São José do Rio Preto. Serão distribuídos materiais informativos, 

com dicas sobre como evitar incêndios em áreas próximas a rodovias, bem como 

regiões verdes localizadas em áreas urbanas, além de lixocar com porta-bitucas de 

cigarros.   

 

Nesta safra, a Tereos antecipou sua campanha de prevenção e combate a incêndios, 

com o intuito de reforçar a conscientização sobre os principais causadores de focos de 

incêndio e como preveni-los. Durante a campanha, a empresa visa contemplar a 

conscientização de diferentes públicos, como população ribeirinha, pescadores, 

estudantes de escolas das regiões onde a empresa atua e população em geral, 

reforçando a importância das ações preventivas e cuidados necessários. 

 

De acordo com Renato Zanetti, Superintendente de Sustentabilidade e Excelência 

Operacional da Tereos, com a chegada do tempo seco no Sudeste, os canaviais sofrem 

com a ameaça iminente dos incêndios, que podem provocar prejuízos para o meio 

ambiente e as usinas. “Diante disso, além do investimento em tecnologias e projetos 

internos para minimizar esses riscos, é fundamental investirmos em uma ampla 

campanha preventiva para termos o apoio de todos nesse combate”, explica.  

 

Prevenção 

 
Além das campanhas de conscientização, a Tereos conta com uma série de soluções e 

projetos internos para diminuir a incidência de incêndios em seus canaviais.  

 

Uma das principais ferramentas é o monitoramento das áreas via satélite, que permite 

acompanhar áreas de maior risco e, até mesmo, detectar focos de incêndio com mais 

agilidade – atualmente, o tempo de detecção é de, em média, quatro minutos – o que 

contribui para reduzir a extensão das áreas impactadas.  



 

Além disso, a Tereos conta com ações no campo, como checklist e limpeza de aceiros, 

rondas internas e colheita antecipada em áreas estratégicas. As iniciativas, em conjunto, 

permitiram a redução de 52% na extensão de canaviais queimados na safra 21/22.  

 
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 44 
unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 19.800 colaboradores, a 
Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em 
2021/22, o Grupo obteve um faturamento de € 5,1 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 portifólio 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 
Andrea Inocente (andrea@comunic.com.br) | Telefone (17) 999154-5532 
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