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TEMPO 
SECO
Cuide dos 
aceiros para 
evitar incêndios 
e seus prejuízos!



O que são ACEIROS? 
Faixas livres de vegetação em 
vários pontos da propriedade: 
• Ao longo de divisas • Nas 
proximidades das cercas • Próxi-
mas à vegetação nativa • Carrea-
dores também são considerados 
aceiros. 

Como cuidar dos aceiros? 
• Retire a vegetação da superfície 
do solo para evitar a passagem 
ou a propagação do fogo.
• Deixe a área nivelada, principal-
mente depois de chuva ou da 
colheita. Com isso, você impede o 
acúmulo de qualquer material.
• Faça manutenção periódica. 
Anote num papel ou planilha e 
agende a manutenção com os 
seus colaboradores. 

O tempo seco exige 
medidas urgentes de 
prevenção ao fogo na 

propriedade rural. 
Cuidar dos aceiros é a 

principal prevenção. 
Reúna seus 

colaboradores e faça 
isso hoje mesmo!

Atenção!
Produtor (a), o aceiro só 
cumpre sua função se 
estiver limpo e com a 

largura adequada.
Faça a manutenção!



Medidas exigidas por lei:

15 metros nas aglomerações residencial e industrial, ou seja, 
perto de casas e indústrias.

10 metros nas divisas de Unidades de Conservação.

6 metros nas divisas com áreas de APP 
(Áreas de Preservação Permanentes) e Reserva Legal. 
Estas são as áreas com mata nativa protegidas por lei.

3 metros nas demais áreas.



Outras ações
• Faça um Plano de Auxílio Mútuo; organize-se com vizinhos para 
formar brigadas de incêndio com pessoas treinadas. 
• Converse com os colaboradores. Eles devem ficar alertas quanto a 
focos de incêndio. 
• Eles também devem ficar de “olhos abertos”, quanto à presença de 
pessoas estranhas.
• Crie grupos no WhatsApp entre os vizinhos para alertas. Divulgue 
telefones de emergência.
• Na colheita, evite blocos concentrados que permitam a propagação 
do fogo.
• Mantenha um tanque de água perto do local da colheita.

Mais informações, 
entre em contato com a 

equipe da Socicana: 
(16) 3251-9270


