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Prefácio 

 

Mato Grosso do Sul quer manter o reconhecimento de estado que produz a melhor carne do Brasil. 

Para isso, o Governo do Estado e o setor produtivo compreendem a necessidade de uma melhoria e 

evolução constante em toda cadeia produtiva, envolvendo questões fundamentais nos dias atuais, 

como simplificação, modernização e sustentabilidade.  

É com essa motivação que modernizamos o Precoce MS, incluindo novos atributos de qualidade ao 

programa de incentivo à produção de carne de excelência. Valorizamos o associativismo; a 

identificação individual de bovinos; a adoção de tecnologias que promovam a sustentabilidade do 

processo produtivo e preservem o meio ambiente, com o objetivo de produzir uma carne 

reconhecida no mercado, e acima de tudo, com garantia de qualidade na mesa das famílias.  

Também, entre os novos atributos de qualidade do Precoce MS, destaca-se a inclusão e valorização 

na execução, das Boas Práticas Agropecuárias – BPA. Trata-se de um conjunto de normas e 

procedimentos a serem observados pelos produtores para tornar os sistemas mais eficientes, 

rentáveis e sustentáveis, tornando-se também uma importante contribuição de Mato Grosso do Sul 

para atingir as metas do país firmadas na COP 21. 

Este Manual de Boas Práticas, do Precoce - MS é um instrumento fundamental para produtores e 

técnicos envolvidos com o programa. Ele foi elaborado de forma conjunta pelo Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 

Agricultura Familiar - Semagro, com a cooperação da Embrapa Gado de Corte e a participação de 

instituições como a Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul - Famasul, Sindicato das 

Indústrias de Frios, Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul - Sicadems, Associação de Novilho 

Precoce – MS, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - Iagro e Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA.  

Nesse novo tempo, os cuidados são ampliados para além do animal, se estendendo a todo processo 

produtivo. É mais responsabilidade dos produtores com o meio ambiente e com os consumidores.  

Essa é a modernização que vai garantir a manutenção do reconhecimento da alta qualidade de 

nossa carne, em um mercado cada vez mais competitivo. É o nosso estado, firmando compromisso 

com produtores, consumidores e com o progresso da Bovinocultura de Corte do País. 

Jaime Elias Verruck 
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar 
Governo de Mato Grosso do Sul 
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Apresentação 

 

"BPA, uma ferramenta para o setor produtivo" 

 

De maneira geral, pecuaristas compartilham de um objetivo comum – aumentar a rentabilidade de 

seus negócios. Uma das escolhas mais acertadas que pode ser feita nesse sentido é investir em 

ganhos de eficiência, o que envolve produzir com os menores índices de desperdício, seja de tempo, 

mão-de-obra, recursos naturais ou financeiros. 

As Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte (BPA) têm se mostrado uma ferramenta 

bastante adequada para esse fim. É composta por um conjunto de normas e de procedimentos a 

serem observados pelos produtores rurais, além de tornar os sistemas de produção mais rentáveis e 

competitivos, asseguram também a oferta de carne de qualidade, oriunda de sistemas de produção 

sustentáveis. Desde o seu lançamento, em 2002, as BPAs têm cumprido o seu papel no sentido de 

elevar a qualidade da carne bovina brasileira e atender as demandas de um mercado consumidor 

cada vez mais exigente. Dentro da porteira, os ganhos envolvem tanto o aumento do desfrute do 

rebanho, quanto a redução das perdas, além de contribuir para a maior valorização dos produtores. 

Em 2017, com a reformulação do Programa Precoce MS, o governo do Estado de Mato Grosso do 

Sul reafirmou seu compromisso com o setor produtivo e com o consumidor, estimulando a melhoria 

da produção do Novilho Precoce por meio da bonificação de carcaças que atendam os critérios do 

programa. A Embrapa Gado de Corte e outras instituições públicas e privadas com forte atuação no 

Estado participaram ativamente da construção dessa proposta que incorporou novas métricas, 

ampliando a avaliação para os lotes de animais, bem como para o processo produtivo. Além da 

qualidade, são também considerados a sustentabilidade ambiental e o bem-estar animal, aspectos 

cada vez mais valorizados pelo consumidor.  

Os resultados observados nesse primeiro ano do novo programa, com a meta para o período já 

superada em quase três vezes, são prova inequívoca de que a união da ciência e tecnologia com o 

setor produtivo e o setor público pode trazer respostas efetivas para as diferentes necessidades 

existentes no mercado. Quando isso acontece, o desenvolvimento floresce, o produtor cresce e o 

consumidor agradece. 

Boa leitura! 

Ronney Robson Mamede 

Chefe Geral Interino - Embrapa Gado de Corte 
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“Programa Precoce MS, oportunidades para o produtor, parcerias e resultados” 

Para assegurar a qualidade e a segurança dos alimentos, o comércio nacional e internacional de 

carnes tem exigido dos seus fornecedores a implantação de processos de controle de na qualidade, 

na propriedade rural, garantindo que os produtos ofertados estão de acordo com as normas e 

exigências do mercado. Para acesso a esses mercados, além da qualidade intrínseca dos alimentos, 

surgem novas demandas, tais como: bons tratos e ética na produção animal e sistemas sustentáveis 

de produção, ou seja, aqueles em equilíbrio com o meio ambiente, socialmente justos e 

economicamente viáveis.  

A inserção definitiva das carnes brasileiras na economia mundial e o seu fortalecimento no mercado 

interno vão depender da assimilação desses conceitos pelos diferentes elos da cadeia produtiva e 

da sua agilidade em atender, em tempo hábil, essas novas exigências. 

Para orientar os produtores de Mato Grosso do Sul no atendimento dessas exigências de mercado, 

a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – 

SEMAGRO, desenvolveu em conjunto com a Embrapa Gado de Corte,  Famasul e a Associação 

Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Novilho Precoce  esta versão básica do Protocolo de Boas 

Práticas Agropecuárias  (BPA), a partir da lista de verificação desenvolvida pela Embrapa Gado de 

Corte (BPA - Bovinos de Corte), foram selecionados e ajustados os itens considerados mais 

relevantes, nesta fase inicial, especificamente para os sistemas produtivos de Mato Grosso do Sul. 

Além de atender as demandas do Programa Precoce MS  (instituído pelo Proape), esses produtores 

estarão  em sintonia com as demandas dos mercados mais exigentes que prezam pela qualidade de 

produtos oriundos de sistemas de produção sustentáveis. 

A implantação desse protocolo de controle de qualidade, além de garantir a produção de alimentos 

seguros, é também uma ferramenta de gerenciamento que possibilita a identificação pelo produtor 

dos pontos que merecem melhorias, que após suas correções, poderão resultar em aumento da 

produtividade e da rentabilidade desses sistemas produtivos. 

 

Ezequiel Rodrigues do Valle 

Coordenador do Programa BPA-Bovinos de Corte 
Pesquisador da Embrapa Gado de Corte 
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Introdução 

 

As Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte (BPA) referem-se a um conjunto de normas 
e de procedimentos a serem observados pelos produtores rurais, que além de tornar os sistemas de 
produção mais rentáveis, competitivos, asseguram também a oferta de alimentos seguros, e cm 
sustentabilidade. 

Para que os produtores rurais tomem conhecimento do Programa BPA, a Embrapa e as entidades 
parceiras vêm desenvolvendo ações de conscientização dos produtores e de capacitação de 
multiplicadores em protocolos de controle de qualidade. Esses técnicos, especializados em 
assistência técnica rural, identificam os pontos que necessitam de melhorias e auxiliam os 
produtores na correção das não conformidades observadas, de modo a atender os requisitos do 
Programa BPA. 

Ao adotar as Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte (BPA), o produtor rural poderá 
identificar e controlar os diversos fatores, que influenciam a produção, contribuindo para o aumento 
do desfrute do rebanho e na redução das perdas. Isso resulta em sistemas de produção mais 
competitivos, mediante a consolidação do mercado interno e a ampliação das possibilidades de 
conquista de novos mercados que valorizam a carne e o couro de alta qualidade. 

O conteúdo do manual de Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte (BPA) e da sua 
respectiva lista de verificação contém os principais pontos que devem ser observados pelos 
produtores rurais, de modo a garantir a rentabilidade e a competitividade dos sistemas produtivos, 
tais como: 

 Gestão da propriedade rural 

 Função social do imóvel rural 

 Gestão dos recursos humanos 

 Gestão ambiental 

 Instalações rurais 

 Manejo pré-abate 

 Bem-estar animal 

 Pastagens 

 Suplementação alimentar 

 Identificação animal 

 Controle sanitário 

 Manejo reprodutivo 

 

Com objetivo de modernizar o Programa Precoce MS, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – Semagro, incorporou como um dos 
requisitos a adoção gradual do protocolo de Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte (BPA).  

Sendo assim, para capacitar em boas práticas agropecuárias, os profissionais que atuam como 
gerentes, administradores, profissionais de ciências agrárias e proprietários de estabelecimentos 
rurais em Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, através da Fundação Escola de Governo 
oferece o 1º curso online do país nesta área. Totalmente gratuito, o curso é ministrado por módulos e tem 
carga horária de 30 horas. É totalmente auto instrucional, ou seja, sem tutoria, o curso será 
disponibilizado em módulos, para facilitar o entendimento. 

As temáticas poderão ser acessadas individualmente, facilitando a busca pelas informações. O 
Manual contará ainda com um “avatar” que estimulará o contato do usuário do ambiente web, e com 
a disponibilização de slides e material de apoio para leitura, acompanhadas de som da fala. 
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O curso de Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte (BPA) foi desenvolvido pela equipe 
Escola de Governo em parceria com profissionais da Embrapa, em especial o pesquisador Ezequiel 
Rodrigues do Valle. No primeiro módulo são abordados temas como importância e definição do 
Programa Precoce MS, oportunidades para o produtor, parcerias e resultados. De acordo com a 
gerente de qualificação e formação da Escolagov, Silvana Marchini Coelho o conteúdo é 
apresentado de forma interativa e após a finalização de cada módulo, há um “quiz” com perguntas 
de múltipla escolha, e um questionário com cinco perguntas sorteadas a partir de um banco de 
questões.  
 
Ao final de todo processo que é realizado em EAD, o participante deve responder um questionário 
avaliativo com 30 questões objetivas. Após ser aprovado, devendo obter 80% de acertos na 
avaliação, o mesmo poderá obter o seu certificado de habilitação, que validará os seus trabalhos 
para implantação de protocolos de BPA nos estabelecimentos rurais. 
 
Todos os temas foram selecionados pelos profissionais da Embrapa MS. O curso está disponível em 
ambiente virtual pelo link: http://ww2.cursos.escolagov.ms.gov.br/  
  

http://ww2.cursos.escolagov.ms.gov.br/
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Instruções para preenchimento da lista de verificação 
 
A verificação dos requisitos solicitados pelo protocolo será efetuada pelos profissionais habilitados 
através do Curso em EAD da Escolagov de Boas Práticas Agropecuárias, os quais irão verificar e 
identificar no estabelecimento rural os procedimentos que estão sendo utilizados, acompanhado pelo 
produtor ou pela pessoa indicada.   
 
Recomenda-se realizar uma primeira visita de avaliação (Diagnóstico Inicial) que tem por objetivo 
verificar em detalhes as características do sistema de produção sendo utilizado. As não 
conformidades observadas serão informadas ao produtor para que ele providencie os ajustes 
necessários.  O tempo de adequação desses ajustes deve ser combinado com o técnico. 
 
Numa segunda visita de avaliação (Acompanhamento) podem ser observadas quais as 
adequações que foram atendidas e, se necessário, acertado novo prazo para finalização dos 
ajustes, caso haja necessidade de mais tempo para sua adequação. 
 
Na terceira visita de avaliação (Diagnóstico final), serão registradas todas as adequações e, tendo 
sido integralmente realizadas e estando em conformidade relativamente aos 35 itens verificados, 
será conferido um atestado de adequação ao estabelecimento rural. 
 
A lista de verificação do Protocolo BPA – Precoce MS encontra-se em modelo padronizado, no final 
deste manual. 
 
Atestado de Adequação 
 
O Atestado de Adequação do Protocolo BPA – Precoce MS encontra-se em modelo padronizado, no 
final deste manual. 
 
O Atestado de Adequação poderá ser emitido somente por profissional habilitado pelo curso em EAD 
(ensino à distância) de Boas Práticas Agropecuárias da Escolagov. Os profissionais para serem 
reconhecidos como "habilitados" deverão ter o Certificado do Curso de BPA emitido pela Escolagov. 
 
Importante salientar que a validade deste atestado de adequação é de 2 anos. Havendo interesse do 
produtor, este poderá passar para um patamar acima do que lhe foi conferido, após nova avaliação a 
ser combinada com o técnico.  Decorridos 2 anos da entrega do atestado, a propriedade poderá 
participar de nova avaliação, caso seja de interesse do produtor.  Nesse caso a propriedade poderá 
passar para um patamar superior ou inferior, conforme o resultado da avaliação a ser feita. 
 
Percentuais de atendimento e classificação de conformidade 
 
O percentual de atendimento se refere apenas aos itens considerados aplicáveis (A). Para esta 
fase inicial o percentual de atendimento é de 100% dos 35 itens Aplicáveis do BPA/Precoce, ou 
seja, na lista de verificação o estabelecimento deverá estar integralmente dentro da conformidade, 
quanto aos itens aplicáveis.  
 
Significado das siglas que constam no protocolo 
 

a) Na coluna “Pontos de controle”, consta a relação dos procedimentos preconizados pelo 
Programa de Boas Práticas da SEMAGRO a serem observados na propriedade.  

 
b) Na coluna Aplic. (Aplicabilidade) estão indicados todos os itens aplicáveis às propriedades 

rurais, que devem ser atendidos  
Estes itens estão designados com a letra A. 
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Outros itens dessa coluna, que foram deixados em branco, poderão ser aplicáveis (A) ou não 
aplicáveis (NA), dependendo da atividade sendo desenvolvida. Exemplo: a propriedade não 
utiliza e não armazena defensivos agrícolas ou não tem trabalhadores que residam fora da 
propriedade, logo não possuem refeitório. Portanto nesses casos esses itens são 
considerados não aplicáveis (NA).  
 

c) Na coluna, “Conformidade” (C/NC) deve-se preencher com a letra “C” os itens que estão em 
conformidade com o critério de avaliação e, com as letras “NC” os itens que não estão em 
conformidade. 

 
d) Na última coluna, “Evidências e Justificativas”, justificar as evidências que comprovam as 

conformidades ou as não conformidades observadas. É obrigatório descrever detalhadamente 
as melhorias e os procedimentos que devem ser tomados para a correção das mesmas. Caso 
o espaço não permita, indicar que essas informações estão em documento em anexo, 
referenciando de que item se trata. Nunca deixar justificar as conformidades (C) ou não 
conformidades (NC) encontradas. Elas são de extrema importância para a análise das 
conformidades e providências a serem tomadas. 

 
e) Recomenda-se que toda vistoria deve ser acompanhada pelo proprietário ou responsável por 

ele indicado.  
 
 
Dicas para a melhor aplicação da lista de verificação (LV). 
 
1 – Importante estabelecer uma relação de confiança: Um dos grandes desafios da aplicação da 
LV é conquistar a confiança do produtor ou de seu representante para que as informações coletadas 
sejam as mais acuradas possíveis. É importante que seja ressaltado o caráter positivo das BPA que 
visa, apenas e tão somente, à melhoria da propriedade. Outra questão sensível é que, por sua 
própria natureza, a LV coloca em evidência tanto os pontos fortes, como os pontos fracos da 
propriedade. Portanto, deve-se evitar um tom de julgamento nos questionamentos e deixar muito à 
vontade o (a) entrevistado (a) para que não ele/ela não se sinta intimidado (a) ou constrangido (a). 
Iniciar a entrevista colocando claramente esses pontos, de modo a criar um ambiente favorável para 
a aplicação da lista. 
 
2 – Linguagem: Outra condição essencial é que a comunicação ocorra da forma mais fluida 
possível. Um ponto importante, portanto, é adequar a linguagem usada em função do interlocutor. 
Uma dica prática neste sentido é evitar termos técnicos e jargão específico da área do aplicador, 
preferindo termos mais simples e de uso comum no campo. 
 
3 – Conhecer muito bem o conteúdo da LV, antes de aplicá-la. Para facilitar sua aplicação é de 
extrema importância que o técnico responsável ande primeiro pela fazenda visualizando as áreas de 
pastagens, reserva legal, APPs, curral, cercas, corredores e as principais instalações, anotando 
numa folha separada as “conformidades” e “não conformidades” observadas. Isto facilitará em muito 
o preenchimento da LV. 
 
4 – Elaborar os questionamentos sem induzir a resposta melhora a qualidade da entrevista: 
Apesar das questões já estarem prontas na LV, na prática acaba ocorrendo uma conversa livre entre 
o entrevistador e seu entrevistado. Nessa “conversa livre” é importante que o aplicador da lista tenha 
cuidado de, ao explicar ou aprofundar as perguntas, não induzir o (a) entrevistado (a) a resposta. 
Perguntas como “Aqui é feito desta forma?” é um exemplo de questionamento que pode induzir a 
resposta. Alterando-a para “De que forma isto é feito?”, a resposta fica aberta e dá a oportunidade 
para que outros aspectos venham à tona, enriquecendo a aplicação da LV. 
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5 – A decisão em apontar conformidades ou não conformidades deve ser a mais criteriosa 
possível: Há situações em que pode haver dúvida em apontar se há conformidade ou não a dado 
item. A primeira coisa que o aplicador deve ter em mente é que, quanto mais ao “pé da letra” ele 
aplicar a lista, mais fácil será seu trabalho e maiores benefícios ele trará à propriedade e ao 
programa. Exemplo: o aplicador encontra apenas um parafuso saliente em todo o curral. Há uma 
tendência equivocada de o aplicador colocar o item como “conforme” em função de ser um detalhe 
ínfimo no todo. Fica claro que a interpretação que o aplicador deu a esse item apenas fez com que 
esse problema simples deixe de ser resolvido, afastando-se do atingimento do objetivo do programa. 
Ele deveria, portanto, assinalar a não conformidade desse item. 
 
6 – Detalhamento das “não conformidades” deve ser útil para o planejamento das ações 
corretivas: O preenchimento do detalhamento solicitado nos itens não conformes visa facilitar o 
trabalho de correção destes. Ao preencher esse campo, o aplicador deve ter isso em mente para, 
nem ser sucinto demais, nem detalhar algo que não ajude na solução do problema. Sugere-se o uso 
de fotografias para comprovar a avaliação e dirimir possíveis dúvidas. As “não conformidades” 
identificadas são uma ferramenta útil para que o produtor tenha conhecimento dos ajustes 
necessários e quanto tempo será necessário para corrigi-las. 
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DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA 

 

 

Nome: _______________________________________________ 

Formação e Instituição: __________________________________ 

Registro em órgão de classe: ______________________________ 

Tel.:/Cel./E-mail: _______________________________________ 

Endereço: _____________________________________________ 

 

 
PROPRIEDADE 
 
Razão Social: ___________________________________________ 

Município:  _____________________________________________                                                                             

Inscrição no CAR: _______________________________________ 

Localização: ____________________________________________ 

Telefone: _______________________________________________ 

Inscr. Estadual: __________________________________________ 

Coordenadas Geográficas: _________________________________ 

 

 
PRODUTOR 
 
Nome: ________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________ 

Cidade: _______________________________________________     

UF: __________________________________________________ 

CEP:________________   Tel.: (    ) _______________________ 

E-mail:______________________________________________ 

Possui vínculo com entidade ou associação de produtor? (   ) Sim  (   ) Não 

Quais?_________________________________________________ 

 

 
TIPOS DE POSSE 
 
(   ) Proprietário    (   ) Arrendatário    (   ) Parceria      (   ) Outros 
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ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE 
 
Próprio Produtor: ____________________________ 

Escolaridade: _______________________________ 

Técnico Agropecuário: _______________________ 

Nome: ____________________________________________ 

Profissional com Ensino Superior - Profissão: ________________________ 

Nome: _______________________________________________________ 

Outro: _______________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________ 

 
NÚMERO DE EMPREGADOS 
 
Permanentes _________                        Temporários ___________ 

Obs.: _________________________________________________________ 

 

SISTEMA DE PRODUÇÃO 

Integração agricultura-pecuária   ☐ sim   ☐ não 

Cria                                                  ☐sim     ☐ não 

Recria                                              ☐sim     ☐não 

Engorda                                          ☐sim     ☐não 

Confinamento                               ☐ sim    ☐não 

Número total de cabeças: Escolher um bloco de construção. 

Número de matrizes: _____________ 

Número de cabeças abatidas por ano: Escolher um bloco de construção. 

Idade média de abate: _______________________ 

Outras criações de importância econômica: ☐sim    ☐não 

Quais? Escolher um bloco de construção. 

 

ÁREA DA PROPRIEDADE 
 
Área total: ____________________________ 

Área de pastagem cultivada: __________________________ 

Área de pastagem nativa: _____________________________ 

Área de agricultura: _________________________________ 

Área de reserva legal: _______________________________ 

Possui mapa / georreferenciamento?  ☐sim     ☐ não 
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RECURSOS HÍDRICOS 
 

Rio           ☐ sim    ☐ não 

Córrego  ☐ sim    ☐ não 

Represa  ☐ sim    ☐ não 

Tanque   ☐ sim    ☐ não 

Outros                    

 
 
 

Assinatura do Produtor                     Assinatura do Técnico 
 
 

☐ Perfil de entrada    ☐ Perfil de manutenção     ☐ Perfil de saída 

         
   Data de vistoria: 
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Lista de Verificação das Boas Práticas Agropecuárias (BPA) – Precoce MS 

Versão Básica, dezembro de 2017 

 
 

PONTOS DE CONTROLE 

 
1 

 
Gestão da Propriedade Rural 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 
 

1.1 

 

A propriedade possui um mapa atualiza- do 
descrevendo o uso do solo? 

 
 

A 

Verificar no mapa: a) localização e dimensões das áreas de 
reserva legal, de preservação permanente, de pastagens e de 
cultivos; b) localização dos cur- sos d´água, represas, 
nascentes e das benfeitorias existentes (depósitos, curral, 
bebedouros, corredo- res etc.). Descrever evidências. 

  

2 Gestão dos Recursos Humanos 

 
2.1 

 
Saúde e Higiene 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 

2.1.1 

 
Existem indicações de que a água forne- cida aos 
trabalhadores é potável e man- tida em 
condições higiênicas? 

 

A 

Descrever evidências, tais como os resultados da análise 
laboratorial, sendo necessária uma amostra da saída para o 
consumo humano. Caso não haja analise, verificar se água é 
tratada por cloração ou filtragem. 

  

 
 

2.1.2 

O local destinado às refeições dos tra- 
balhadores é mantido limpo e em condi- ções 
higiênicas? 
Obs.: Aplicável (A) quando houver fun- 
cionários não residentes na proprieda- de. 

  
 
Verificar local e descrever evidências. 

  

 
2.1.3 

Os  alojamentos  de  solteiros  e/ou  as 
moradias dos funcionários estão em 
condições adequadas de habitação. 

 
A 

Verificar as condições de higiene e segurança das moradias, 
dos alojamentos, das instalações de água e saneamento. 
Descrever evidências. 
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2.2 

 
Capacitação e treinamentos 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 

2.2.1 

Existem registros de capacitação dos 
funcionários nas áreas de segurança e saúde 
no trabalho, conforme previsto na NR 31 item 
oito, do MTE? 

 

A 

Verificar comprovação das capacitações realizadas (certificados 
dos cursos e/ou lista de presença), que devem estar 
arquivados na pasta de cada tra- balhador. Descrever 
evidências 

  

 
2.3 

 
Segurança no trabalho 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 
 

2.3.1 

São disponibilizados equipamentos de 
proteção individual (EPI) adequado ao risco, 
sem ônus para o trabalhador, con- forme norma 
regulamentadora NR n. 31? 

 
 

A 

Verificar existência dos equipamentos, das capa- citações 
realizadas, recibo de entrega dos equi- pamentos (Viseiras, 
luvas, máscaras, jaleco, calça, boné, avental e bota) e dos 
procedimentos opera- cionais de controle de utilização e 
lavagem do EPI. Descrever evidências. 

  

3 Gestão Ambiental 

 
3.1 

 
Conscientização Ambiental 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 
3.1.1 

Os trabalhadores são orientados para efetuar 
a coleta seletiva do lixo e pro- porcionar o 
destino adequado de todos os resíduos? 

 
A 

Verificar comprovação das capacitações realizadas, que devem 
estar arquivadas na pasta de cada traba- lhador. Relacionar os 
locais de coleta e do destino final. 

  

 
3.2 

Armazenagem/descarte de embala- gens 
vazias. 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 

3.2.1 

Como é efetuada a armazenagem e o destino 
das embalagens vazias de me- dicamentos, de 
produtos veterinários vencidos, de agulhas, 
seringas e de pro- dutos imunobiológicos? 

 

A 

Material deve estar armazenado e segregado dos demais 
produtos e encaminhado ao aterro sanitá- rio ou outro 
destino habilitado a recebê-lo. Visitar o local de 
armazenamento e destino. Descrever evidências 

  

 
 

 
3.2.2 

 
 

Como é efetuada a armazenagem e o 
descarte das embalagens vazias de fer- 
tilizantes e dos agrotóxicos? 

 
 

 
A 

O local de armazenamento deve estar distante de 
residências ou áreas de proteção ambiental, pro- tegido e 
sinalizado para evitar acesso de animais e pessoas não 
autorizadas. Após a tríplice lavagem as embalagens devem ser 
perfuradas. Verificar regis- tros de entrega às unidades de 
recebimento. Con- sultar o INPEV- Instituto Nacional de 
Processamen- to de Embalagens Vazias (www.inpev.org.br), 
para localizar a unidade de recebimento mais próxima. 

  

4 Instalações Rurais 

 
4.1 

 
Infraestrutura Geral 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 
4.1.1 

A propriedade prioriza a utilização das cercas 
de arame liso, em detrimento das cercas de 
arame farpado? 

 
A 

Verificar cercas divisórias de pastos, corredores, praças de 
alimentação e locais de alta concentra- ção de animais. 
Descrever evidências 

  

 
4.1.2 

Existem corredores para facilitar o des- 
locamento dos animais, de modo a re- duzir a 
ocorrência de estresse e contu- sões? 

 
A 

 
Verificar localização e funcionalidade. 

  

 
4.1.3 

O curral (mangueira) possui fontes de água 
para permitir a limpeza e a higieni- zação dos 
instrumentos? 

 
A 

Verificar existência desses pontos, funcionalidade e descrever 
evidências. 
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4.1.4 

As paredes do tronco, brete e embar- cadouro 
e do embarcadouro são lisas, livres de pontas 
de prego, parafusos sa- lientes, lascas de 
madeira ou ferragens que possam causar danos 
à carcaça ou ao couro do animal? 

 
 

A 

 

Verificar existência desses pontos críticos. Descre- ver 
evidências. 

  

 

4.1.5 

O curral (mangueira) tem tronco de 
contenção, brete e balança, cobertos, de modo a 
avaliar o desempenho ponderal dos animais e 
propiciar conforto aos tra- balhadores e 
animais? 

 

A 

 
Verificar existência, estado de conservação, funcio- nalidade e 
descrever evidências. 

  

 
4.1.6 

A água dos bebedouros artificiais (pile- tas) é 
mantida limpa e em quantidade suficiente 
durante todo o ano? 

 
A 

Verificar situação atual e existência de plano de 
manutenção e de limpeza. Esse procedimento deve ser 
realizado no mínimo duas vezes por ano. Des- crever 
evidências. 

  

 
4.1.7 

A rampa de acesso do embarcadouro tem 
leve inclinação e o último “lance” está na 
horizontal, com altura adequada para 
embarque dos animais? 

 
A 

Verificar se as condições do embarcadouro aten- dem 
essas recomendações e se o último lance possui no 
mínimo 2 m de comprimento. Descrever evidências. 

  

 

4.1.8 

Há disponibilidade de sanitários próxi- mos aos 
locais de alta concentração de serviços, para 
conforto dos trabalhado- res e para evitar a 
disseminação da cis- ticercose? 

 

A 

 
Verificar disponibilidade de sanitários em retiros distantes 
das residências e alojamento dos traba- lhadores. 
Descrever evidências. 

  

 
4.2 

 
Armazenamento de insumos 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 

4.2.1 

 
Como são armazenadas as rações, se- 
mentes e fertilizantes de modo a man- ter a 
sua integridade. 

 Verificar ventilação, umidade no piso e nas paredes, 
armazenamento das sacarias (altura das pilhas, es- trados de 
madeira, afastadas das paredes), identifi- cação visual para 
cada grupo de insumos e estado de conservação. 
Descrever evidências. 

  

 
 
 

 
4.2.2 

 

 
Como são armazenados os defensivos 
agrícolas (agrotóxicos), de modo a não oferecer 
riscos às pessoas, animais e meio ambiente? 
Obs.: Aplicável (A), caso exista armaze- 
namento desses produtos na proprieda- de. 

 Os agrotóxicos devem estar armazenados em de- pósito 
separado dos demais, longe de residências, fontes de água e 
abrigo de animais. O piso deve ser impermeável e o local 
bem ventilado. As em- balagens devem ser empilhadas sobre 
estrados de madeira, afastado das paredes e com identificação 
visual para cada grupo. O depósito tem que ser mantido 
trancado para evitar acesso de crianças, pessoas estranhas e 
animais domésticos. As portas de acesso têm que ser 
sinalizadas, informando a presença de material perigoso. 
Descrever evidên- cias 

  

 
4.2.3 

Os tanques de combustíveis possuem caixas 
de contenção adequadas, de modo a evitar 
que possíveis vazamentos contaminem o solo? 

 
A 

Verificar no local se o piso e as paredes da caixa de contenção 
atendem este requisito. Descrever evi- dências. 

  

 
4.2.4 

Os equipamentos de emergência estão 
localizados em pontos estratégicos das áreas de 
risco e dos depósitos de insu- mos, com a devida 
identificação visual? 

 
A 

Estes devem estar próximos das áreas de risco, de- vidamente 
identificados e facilmente disponíveis. (Ex.: extintores de 
incêndio, chuveiros etc.) Descre- ver evidências. 

  

 
4.2.5 

Está clara a proibição de fumar, comer, beber e 
acender fogo no interior dos depósitos de 
insumos? 

 
A 

Verificar existência de sinalização visual nos locais mais 
estratégicos dos vários depósitos. Descrever evidências. 

  

5 Bem-estar Animal 

 
5.1 

 
Capacitação 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 
5.1.1 

Promove o treinamento dos responsá- veis 
pelo manejo dos animais, de modo a evitar 
estresses agudos e crônicos? 

 
A 

Verificar comprovação das capacitações realizadas em manejo 
racional, que devem estar arquivados na pasta de cada 
trabalhador. Descrever evidências. 
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6 Pastagens 

 
6.1 

 
Manejo das Pastagens 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 
 
 

6.1.1 

 
As pastagens são manejadas com base na 
disponibilidade de forragens, de modo a 
garantir a oferta de forragem ao longo do ano, 
compatível com o reba- nho existente e com boa 
disponibilidade de forragens e livre de 
invasoras? 

 
 
 

A 

O superpastejo reduz a oferta de forragens, facilita a invasão 
de plantas daninhas e acelera o processo de degradação das 
pastagens, prejudicando o de- sempenho dos animais. Para 
regular a altura de en- trada e saída dos animais, de acordo com 
a espécie forrageira, pode ser utilizada a régua de manejo das 
pastagens desenvolvida pela Embrapa. Descrever 
evidências. 

  

 
6.1.2 

Adota pratica de conservação de solos? Existem 
sinais visíveis de perda de solo por erosão? 

 
A 

Verificar sinais visíveis de perda de solo por erosão. Verificar 
construção de terraços, plantio em nível e boa cobertura de 
solo, principalmente em terrenos com declividade 
acentuada. 

  

 
6.1.3 

Realiza o controle de plantas invasoras nas 
pastagens? 

 
A 

Verificar estado das pastagens, métodos de contro- le utilizados 
e a eficácia desses métodos. Descrever evidências. 

  

7 Suplementação Alimentar 

 
7.1 

 
Procedimentos 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 
7.1.1 

Os produtos comerciais utilizados na 
suplementação dos animais são adqui- ridos 
de empresas que garantem sua integridade 
e qualidade? 

 
A 

Verificar prazo de validade e registro do produto no MAPA (selo 
do SIF na embalagem). Na dúvida, ligar para: 0800 704 
1995. Descrever evidências. 

  

 
7.1.2 

É respeitada a proibição de uso de su- 
plementos de origem animal na alimen- tação 
do rebanho? 

 
A 

Verificar e descrever se existem indícios de uso desses 
suplementos na alimentação animal. (Ex.: farinha de carne, 
de osso, etc.). Anexar documento declaratório emitido pelo 
responsável técnico. 

  

 
 

7.1.3 

Utiliza promotores de crescimento, a base de 
antibióticos na suplementação animal? 
Obs.: Apesar de aprovados pelo MAPA, alguns 
mercados proíbem a sua utiliza- ção. 

 
 

A 

 
Verificar se estão registrados no MAPA (selo do SIF na 
embalagem) e se são indicados para uso em bovinos. 
Documento declaratório emitido pelo res- ponsável técnico. 

  

 
7.1.4 

Atende a legislação brasileira quanto à 
proibição de uso de hormônios ou de 
quaisquer outras substâncias proibidas? 

 
A 

Verificar e descrever se existem indícios de uso dessas 
substâncias. Consultar lista de aditivos au- torizados e 
proibidos no sítio do MAPA. Documento declaratório emitido 
pelo responsável técnico. 

  

8 Controle Sanitário 

 
8.1 

 
Aplicação e uso de vacinas 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 
8.1.1 

As vacinas e os medicamentos utiliza- dos no 
controle sanitário do rebanho são 
provenientes de empresas que ga- rantem sua 
procedência e qualidade? 

 
A 

 
Verificar se os produtos estão registrados no MAPA (selo do SIF 
na embalagem). Descrever evidências. 

  

 
8.1.2 

Registra e mantém atualizado o cadas- tro de 
todas as vacinas obrigatórias dos programas 
Oficiais e informa o órgão de Defesa Sanitária 
Animal? 

 
A 

 
Verificar a existência destes registros no Saniagro Descrever 
evidências. 

  

 

8.1.3 

Como é feita o armazenamento, a se- leção, a 
higienização, a desinfecção das agulhas e a 
verificação da dosagem das pistolas (dosador 
automático)? 

 

A 

Verificar o estado das agulhas e pistolas, e se a lim- peza e a 
higienização destas são efetuadas de acor- do com as 
recomendações técnicas. Verificar se o volume entregue pela 
pistola de vacinação corres- ponde à dose recomendada. 
Descrever evidências. 
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8.2 

 
Medidas de controle 

 
Aplic. 

 
Procedimentos de avaliação 

 
Conf. 

Evidências e 
Justifica- 
tivas 

 
8.2.1 

Os encarregados pelo controle sanitário do 
rebanho são devidamente treinados, e 
conhecedores dos riscos e procedi- mentos? 

 
A 

Verificar comprovantes de treinamento emitido pelo 
responsável técnico que presta assistência à propriedade, 
ou profissional de outra entidade. Descrever evidências. 

  

 
 
8.2.2 

A movimentação de animais entre esta- 
belecimentos (compra, venda e trans- 
ferência) está amparada pela Guia de Trânsito 
Animal (GTA) e é comunicada aos órgãos de 
defesa sanitária animal, no prazo 
estabelecido? 

 
 

A 

 
Verificar registros de movimentação de animais e de 
comunicação aos órgãos de defesa sanitária ani- mal. 
Descrever evidências. 

  

 

 

 

Orientações Importantes que devem ser observadas pelo produtor, embora não sejam cobradas, no 

momento, pelos técnicos da Semagro 

 

 
GESTÃO DA PROPRIEDADE RURAL 

 PROCEDIMENTO IMPORTÂNCIA 

1  
Os produtores que adquirem animais de outras propriedades, para recria e 
engorda, devem se certificar que estes não sejam provenientes de áreas 
de desmatamento ilegal. 

Os mercados começam a questionar da indústria frigorifi- ca a garantia 
de que não apenas os seus fornecedores di- retos, mas também os 
indiretos estejam de acordo com a legislação ambiental. Logo, para se 
adequar a essas novas exigências é importante que os produtores 
estejam cien- tes dessas demandas. 

Gestão de Recursos Humanos 

2 Prestadores de serviços eventuais (limpeza de pastagens, construção de 
cercas, desbaste de eucaliptos, etc.) devem atender a legislação 
trabalhista quanto à forma de contratação. 

A legislação em vigor permite essa contratação, desde que, sejam 
registrados em carteira pelo período que irão trabalhar na atividade e 
recebam as devidas obrigações trabalhistas. 

Bem Estar Animal 

3 A forma de condução dos animais ao curral (mangueira) ou a outras áreas 
da propriedade além de provocar estresse, pode também contribuir para 
ocorrência de lesões, prejudicando o desempenho animal. 

 
Evitar correrias, gritarias e uso de objetos pontiagudos (aguilhões) 
e choque elétrico. 

4 
Não misturar no mesmo piquete/pasto animais de categorias diferentes, 
principalmente no período pré-abate. 

Essa prática tem como objetivo evitar as disputas por do- minância, 
reduzindo substancialmente as contusões que podem comprometer 
a qualidade da carcaça. 

5 É de extrema importância o monitoramento das condições dos veículos 
de transporte, visando minimizar o estresse e a incidência de contusões e 
hematomas durante o embarque e transporte. 

Antes do embarque, verificar integridade do piso, das pa- redes e das 
porteiras do caminhão. Registrar ocorrências na minuta de embarque, 
que acompanha os animais. 

6 Observar a lotação ideal dos veículos de transporte, levando- 
-se em consideração a categoria animal. Aguardar período de adaptação 
(cerca de 30 min.), antes de iniciar o transporte. 

Lotação excessiva e acomodação inadequada dos animais no caminhão 
podem provocar contusões e aumentar o es- tresse animal, 
resultando em perdas para o produtor. 

7 
Para redução do estresse e das contusões, principalmente dos animais 
destinados ao abate, é de extrema importância que o embarque e o 
transporte sejam realizados durante os períodos mais frescos do dia. 

O estresse compromete a qualidade do produto final, alte- rando sua 
cor, pH e tempo de vida útil na gôndola do va- rejo. Nessas condições 
ela não atende os mercados mais exigentes, que tem potencial de 
oferecer melhor remu- neração. 

8 
Animais fracos, aparentemente doentes e sem condições de transporte 
não devem ser embarcados junto com os sadios. 

Antes de efetuar o embarque separá-los dos demais ani- mais e 
aguardar o reestabelecimento total destes, antes de proceder novo 
embarque. 

9 Para melhor atender os requerimentos nutricionais e facilitar as atividades 
de manejo, os animais devem ser alojados por categorias, em pastos 
separados. 

Essa prática tem como objetivo principal atender as ne- cessidades 
básicas, de cada categoria animal, sem com- prometer o 
desempenho das demais. 
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Controle Sanitário do Rebanho 

10 
A limpeza e a higienização das agulhas e pistolas, o local correto de 
aplicação das vacinas (tábua do pescoço) e o uso das doses 
recomendadas são de primordial importância para as- segurar a eficiência 
e eficácia dos produtos utilizados. 

Esses procedimentos reduzem a ocorrência das reações vacinais. 
Lembrar que a esterilização das agulhas deve sempre ser feita 
apenas com água fervente. Nunca utilizar outros produtos, pois pode 
comprometer a qualidade da vacina a ser utilizada. 

11 
Para garantir a eficiência da vacinação é necessário que os animais 
sejam contidos individualmente no tronco. 

Este procedimento, além de mais rápido, diminui o risco de refluxo, 
quebra de agulhas, perda de doses e acidentes de trabalho. 

12 Os animais doentes, debilitados ou submetidos a atividades desgastantes 
deverão ser vacinados após a recuperação, obedecendo ao cumprimento 
dos prazos determinados pela legislação. 

 
Após o reestabelecimento da saúde destes, realizar as vacinações 
obrigatórias determinadas pela legislação. 

13 
Antes de enviar os animais para o abate deve ser verificado se o período 
de carência dos medicamentos aplicados está sendo obedecido. 

Verificar na bula do produto o período de carência. Para formulações 
que contenham princípios ativos da classe das avermectinas esse 
prazo deve atender legislação específica (IN 48 de 28/12/11 do 
MAPA/SDA). 

14  
Informar, sempre, ao órgão de defesa sanitária animal local a suspeita ou 
ocorrência de doenças de notificação obrigatória. 

Verificar se o responsável pelo manejo sanitário tem conhecimento 
para identificar a ocorrência ou suspeita dessas doenças (Ex.: sinais 
clínicos de doenças vesiculares, ataques de morcegos e/ou 
presença de abrigos destes animais). 

Manejo Reprodutivo 

15 
Os lotes de fêmeas nulíparas, primíparas e multíparas devem ser mantidos 
em pastos separados. 

Lotes de categorias diferentes devem ser mantidas em lotes 
separados, de modo a atender as demandas especí- ficas de cada 
categoria animal. 

16  
Para a redução do intervalo entre partos e o aumento da efi- ciência 
reprodutiva é importante que seja feita a avaliação da condição corporal 
das fêmeas no terço final de gestação. 

Como as parições ocorrem normalmente durante o final do período 
seco (agosto a setembro, no Brasil Central) essa avaliação 
estratégica permite a correção das possíveis deficiências nutricionais, 
antes da parição. Resultando na diminuição do intervalo parto-
concepção. 

17 As novilhas de reposição devem ser selecionadas de acordo com o seu 
desempenho e manejadas de modo a atingir a maturidade sexual mais 
precocemente. 

Esses procedimentos reduzem à idade a primeira cria e aumentam 
a eficiência reprodutiva do rebanho. 

18 
Os animais destinados à monta são preparados e manejados em lotes 
homogêneos? 

Verificar se o responsável pelo manejo reprodutivo tem 
conhecimento da importância dessa decisão. Descrever evidências 
observadas. 

 
 

 

Itens de Segurança e Saúde Rural, que fazem parte da NR 31 e que são cobradas e fiscalizadas pelo 

Ministério do Trabalho 

 

 
ITENS DE SEGURANÇA E SAÚDE RURAL – NR31 (FISCALIZADOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO) 

 
 

1 

 
 
Exames Médicos: 

Submeter os empregados a exames médicos de acordo com a periodicidade abaixo, devendo ser emitido para 
todos eles um Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, em 2 vias: 
Admissional: Deve ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades (item 31.5.1.3.1 “a”); Periódico: 
Anualmente (item 31.5.1.3.1 “b”);Demissional: Deve ser realizado até a data da homologação da rescisão, desde que o 
último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de noventa dias (item 31.5.1.3.1 “e”). 

 
2 

Material para prestação 
de primeiros socorros: 

Disponibilizar no local de trabalho material para prestação de primeiros socorros, em boas condições de uso, 
consideradas as peculiaridades da atividade desenvolvida (item 31.5.1.3.6), e garantir meio seguro e eficaz de 
remoção de trabalhador acidentado (item 31.5.1.3.8). 
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Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI: 

(Itens da NR 31.20 e subitens). Fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, os Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI abaixo relacionados, mantendo-os em perfeito estado de conservação e funcionamento; orientar e exigir que os 
trabalhadores utilizem os EPI’s. PECUÁRIA: a) chapéu ou boné tipo touca árabe que proporcione proteção contra o 
sol, chuva e salpicos; b) óculos de segurança para proteção contra lesões provenientes do impacto de partículas, 
ou de objetos pontiagudos ou cortantes e de respingos (em atividade com máquinas, tratores e implementos 
agrícolas); c) protetores auriculares para as atividades com níveis de ruído prejudiciais à saúde; 
d) luvas e mangas de proteção contra lesões ou doenças provocadas por materiais ou objetos escoriantes ou 
vegetais, abrasivos, cortantes ou perfurantes, materiais ou objetos aquecidos (ex.:marcação), tratos com animais, 
suas vísceras e de detritos e na possibilidade de transmissão de doenças decorrentes de produtos infecciosos ou 
parasitários, e picadas de animais peço- nhentos; e) botas impermeáveis e antiderrapantes para trabalhos em 
terrenos úmidos, lamacen- tos, encharcados ou com dejetos de animais; f) botas com cano longo ou botina com 
perneira, onde exista a presença de animais peçonhentos; g) perneiras em atividades onde haja perigo de lesões 
provocadas por materiais ou objetos cortantes, escoriantes ou perfurantes; h) avental quando no trato com animais, 
suas vísceras e de detritos e na possibilidade de transmissão de doenças decorrentesde produtos infecciosos ou 
parasitários; i) capa de chuva individual;j) capa de chuva boiadeira ou tipo morcego; k) calça de segurança para 
proteção das pernas contra agentes cortantes ou perfurantes (calça de couro); l) filtro solar. 
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Agrotóxicos: 

Com relação aos empregados que manipulam agrotóxicos, adjuvantes e afins e aos que desenvolvam qualquer 
atividade em áreas onde possa haver exposição direta ou indireta a esses produtos, bem como os produtos por eles 
manuseados (agrotóxico, adjuvantes e produtos afins) nos ambientes de trabalho, devem seguir o determinado.na 
NR 31, item 31.8 e subitens. 
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Edificações para 
armazenamento de 
agrotóxicos: 

As edificações destinadas ao armazenamento de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins de- vem: a) ter paredes e 
cobertura resistentes; b) ter acesso restrito aos trabalhadores devida- mente capacitados a manusear os referidos 
produtos; c) possuir ventilação, comunicando-se exclusivamente com o exterior e dotada de proteção que não permita 
o acesso de animais; d) ter afixadas placas ou cartazes com símbolos de perigo; e) estar situadas a mais de trinta metros 
das habitações e locais onde são conservados ou consumidos alimentos, medicamentos ou outros materiais, e de 
fontes de água; f) possibilitar limpeza e descontaminação (NR 31.8.17). 
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Operação de máquinas: 

(Itens da NR 31.12 e subitens) As máquinas, equipamentos e implementos devem ser utilizados dentro dos limites 
operacionais e restrições indicadas pelos fabricantes e operadas somente por trabalhadores capacitados e 
qualificados para tais funções. O empregador deverá capacitar os operadores de máquinas e equipamentos, visando 
o manuseio e a operação segura. (NR 31, item 31.12.74) 

7 
Transporte de 
trabalhadores: 

(Itens da NR 31.16 e subitens) 
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Trabalho com Animais: 

(Itens da NR 31.18 e subitens) O empregador rural ou equiparado deve garantir: 

a) Imunização, quando necessária, dos trabalhadores em contato com os animais; 

b) Medidas de segurança quanto à manipulação e eliminação de secreções, excreções e restos de animais, 
incluindo a limpeza e desinfecção das instalações contaminadas; 
c) Fornecimento de desinfetantes e de água suficientes para a adequada higienização dos locais de trabalho. 
Em todas as etapas dos processos de trabalhos com animais devem ser disponibilizadas aos trabalhadores 
informações sobre: 
a) Formas corretas e locais adequados de aproximação, contato e imobilização; 

b) Maneiras de higienização pessoal e do ambiente; 

c) Reconhecimento e precauções relativas a doenças transmissíveis. 

É proibida a reutilização de águas utilizadas no trato com animais, para uso humano. 
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Edificações Rurais: 

(itens da NR 31.21 e subitens)Os pisos dos locais de trabalho internos às edificações não de- vem apresentar 
defeitos que prejudiquem a circulação de trabalhadores ou a movimentação de materiais. As aberturas nos pisos e nas 
paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de trabalhadores ou de materiais. As coberturas dos 
locais de trabalho devem assegurar proteção contra as intempéries. Os galpões e demais edificações destinadas ao 
beneficiamento, ao armazenamento de grãos e à criação de animais devem possuir sistema de ventilação. As 
edificações rurais devem garantir permanentemente segurança e saúde dos que nela trabalham ou residem. As 
edificações rurais devem garantir permanentemente segurança e saúde dos que nela trabalham ou residem. 
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Instalações Elétricas: 

Manter instalações elétricas sem risco de choque elétrico ou outros tipos de acidentes (NR 31, item 31.22.1 – 
1313339). Proteger as edificações contra descargas elétricas atmosféricas (NR 31, item 31.22.6 – 1313380). 
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Alojamentos: 

(itens da NR 31.23.5 e subitens) Nos casos de utilização de alojamento, observar os seguintes requisitos: a) Camas 
com colchão, separadas por no mínimo um metro, sendo permitido o uso de beliches, limitados a duas camas na 
mesma vertical, com espaço livre mínimo de cento e dez centímetros acima do colchão; b) Armários individuais para 
guarda de objetos ; c) Portas e janelas capazes de oferecer boas condições de vedação e segurança; d) Recipientes 
para coleta de lixo; e. Separação por sexo; f) Proibir a utilização de fogões, fogareiros ou similares no interior dos 
alojamentos; g) Fornecer roupas de cama adequadas às condições climáticas locais; h) Instalar lavanderia com 
tanque e água limpa, em local coberto, ventilado e adequado para que os trabalhadores alojados possam cuidar das 
roupas de uso pessoal; i)proibir a utilização de fogões, fogareiros ou similares no interior dos alojamentos; j) fornece 
roupas de cama adequadas às condições climáticas locais. 
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Moradia familiar: 

Nos casos de moradia familiar, observar os seguintes requisitos: a) Paredes construídas em alvenaria ou madeira; b) 
Piso de material resistente e; c) Condições sanitárias adequadas; d) Ventilação e iluminação suficientes; e) Cobertura 
capaz de proporcionar proteção contra intempéries; 
f) Poço ou caixa de água protegido contra contaminação; g) Fossa séptica esteja afastada da casa e do poço de 
água, em lugar livre de enchentes e à jusante do poço; h) Em local afastado pelo menos de 50 metros de 
construções destinadas a outros fins; i) É vedada, em qualquer hipótese, a moradia coletiva de famílias. 
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