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O objetivo deste informativo é trazer dicas importantes de autoproteção, de como se 

prevenir contra os furtos e roubos/assaltos, como proteger a propriedade, os animais, as 

máquinas, os equipamentos, insumos agrícolas e produção, como se prevenir de outros 

delitos, melhorar a comunicação e a interação, tanto entre os produtores rurais como entre 

esses e a polícia.

Leia atentamente, siga as instruções e colabore com a sua segurança e com a segurança 

de seus vizinhos. 

SEGURANÇA NO ENTORNO
DA RESIDÊNCIA
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1.   MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA SUA FAMÍLIA, 
SEUS FUNCIONÁRIOS E SEU PATRIMÔNIO

1.1 SEGURANÇA NO ENTORNO DA RESIDÊNCIA

•  Acesso principal bem iluminado. 
•  Luzes junto ao portão/porteira e 

nas imediações da casa à noite.
•  Sensores de luminosidade e de 

presença conectados ao sistema 
de iluminação.

•  Sistema de iluminação e a caixa 
(padrão) de energia bem protegidos 
com grades ou tela metálica.

•  Iluminação de emergência e um 
gerador, para os casos de falta ou 
queda de energia.

•  Luzes apagadas durante o dia, para 
não dar a entender que a casa está 
vazia, encorajando os criminosos a 
agirem.

ILUMINAÇÃO
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•  A residência deve ser visível, bem 

como seu entorno.

•  Evite cerca verde, muro maciço, 

árvores de pequeno porte na frente 

da casa e no entorno.

•  Conserve podada a vegetação no 

entorno e na frente da propriedade, 

bem como nas margens da rodovia.

•  Evite varandas com muretas, pois 
são esconderijos para criminosos.

VISIBILIDADE

•  Mantenha as janelas bem protegidas com grades externas, trincos com cadeados e boas 

dobradiças. 

•  Evite manter na casa grande quantia em dinheiro e/ou bens valiosos. 

• �Se�possível�construa�no�interior�da�casa�um�quarto�específico�para�ser�utilizado�em�situa-

ção de pânico, grave ameaça ou invasão: reforçado, interligado a um banheiro, com boa 

iluminação, um telefone ou ramal telefônico e a porta somente deve ser trancada pelo 

lado de dentro.

1.2 SEGURANÇA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
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•  Crie e mantenha uma rede de contatos fácil e permanente com os vizinhos próximos, 

com número de telefone, contato por internet, aplicativos, rádio e outros, informando 

sobre pessoas e veículos suspeitos transitando na vizinhança, ou sobre crimes ocorridos 

recentemente na região.

2.  SEGURANÇA NA VIZINHANÇA RURAL
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•��Conheça�os�seus�funcionários�e�verifique�se�são�pessoas�de�confiança�e�de�boa�reputação.�

•  Mantenha-se bem informado sobre a atuação de criminosos na região, bem como sobre 

a�evolução�da�criminalidade,�a�fim�de�melhor�se�precaver.

•��Evite�fazer�comentários�sobre�as�suas�atividades,�seus�negócios�e�sua�movimentação�fi-

nanceira. 

•  Quando tiver que movimentar maiores quantias em dinheiro, seja no banco ou na pro-

priedade, guarde o máximo de sigilo sobre o assunto e tenha alguém para acompanhá-lo.

•  Observe sempre, ao chegar à sua propriedade, principalmente à noite, se há algum movi-

mento estranho nas imediações. 

•  Tome cuidado para não cair em ciladas, como a simulação de acidentes na estrada ou 

perto�da�sua�casa,�pessoas�fingindo�estar�passando�mal,�pessoas�pedindo�socorro,�tudo�

no intuito de fazer você descer do veículo. Não pare para pessoas estranhas, principal-

mente à noite.

3.  MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO
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4.3 INSUMOS AGRÍCOLAS E FERRAMENTAS

•  Depósitos de insumos e produtos agropecuários devem ser bem construídos e em local  

que facilite a vigilância e que ofereça segurança com sistema de alarme.

•  Ferramentas devem ser guardadas em cômodos fechados, para evitar o uso pelos 

criminosos no arrombamento da propriedade.

4.2 REBANHO

•  Cuidar para que os animais sejam marcados no padrão 

conhecido.

•  Não comprar animais de procedência duvidosa, princi-

palmente se for oferecido a preço muito abaixo do pra-

ticado no mercado. Pode ser produto de furto/roubo.

•  Cercas bem reforçadas e em constante manutenção.

•  Eliminar pontos que facilitem a aproximação de ca-

minhões�ou�veículos�menores,�a�fim�de�evitar�que�os�

animais sejam facilmente levados vivos ou abatidos no 

local.

•  Observar atentamente a movimentação de veículos 

estranhos na região, vazios ou transportando animais, 

principalmente à noite. Anotar a placa e outras carac-

terísticas do veículo, comunicar à polícia e aos vizinhos.

•  Colocar cadeado nas porteiras/colchetes e no embar-

cadouro.

4.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

•  Deixe  máquinas e  equipamentos bem guardados 

em galpão bem fechado, com cadeados reforça-

dos e com alarme de presença.

•  Evite transitar com  veículos e  máquinas agrícolas 

à noite, principalmente se for fora da propriedade.

•  Instale um dispositivo rastreador no maquinário 

mais valioso. 

•  É importante que todas as máquinas e equipa-

mentos de valor tenham uma marca própria, em 

um ponto que somente o proprietário e alguém 

de�sua�confiança�tenham�conhecimento.

4.  MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA:
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5.  USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

5.1 CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)

•��Instale�um�sistema�moderno�e�eficiente�de�

câmeras de vigilância em sua propriedade. 

•  Use câmeras digitais, com dispositivo 

infravermelho e gravador (DVR), de modo 

que lhe permita monitorar as imagens em 

tempo real e gravá-las, inclusive à noite.

•  Caso tenha recurso da internet na sua 

propriedade, utilize câmeras com ID 

(Internet Protocol), que lhe permite, de 

qualquer local, acessar as imagens geradas 

pelas câmeras.

•  Instale em sua propriedade um sistema de 

comunicação por rádio, para facilitar as co-

municações internas e com a vizinhança.

•  Os rádios portáteis (HT) são extremamen-

te úteis para a comunicação entre os fun-

cionários.

•  O ideal é que haja, na mesma comunidade 

rural, vários moradores com rádios instala-

dos,�a�fim�de�se�criar�uma�rede�de�comu-

nicações na região, facilitando em muito a 

segurança preventiva e repressiva.

5.2  RÁDIOS (FIXOS, MÓVEIS E 
PORTÁTEIS)

•��Instale�cerca�eletrificada�ao�redor�da�residência,�de�acordo�com�aspectos�legais,�

normas e recomendações técnicas.

5.3 CERCAS ELETRIFICADAS
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6.1 PATRULHA RURAL OU POLÍCIA CIVIL

A sua colaboração é muito importante. Nenhuma dessas medidas surtirão efeito desejado 

se não houver a colaboração solidária de todos.

SEJA VOCÊ TAMBÉM
UM MULTIPLICADOR
DESSAS MEDIDAS.

•  Mantenha boas relações com os integrantes da Patrulha Rural ou Polícia Civil. Eles estão 

sempre aptos a defender e proteger o homem do campo. Se possível, além do telefone, 

utilize outros meios para se comunicar com a Patrulha Rural, como WhatsApp, internet e as 

coordenadas�de�georreferenciamento�e�outros.�Quanto�mais�rápida�e�eficiente�for�a�comu-

nicação, melhor e mais ágil será a resposta.

6.  OUTRAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

7.  CONCLUSÃO
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