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Introdução

Para assegurar a qualidade e a segurança dos alimentos, o comércio nacional e internacio-
nal de carnes tem exigido dos seus fornecedores a implantação de protocolos de controle de qualidade para 
garantir 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: garantia 
de alimentos seguros, sustentabilidade dos sistemas de produção, bons tratos e ética na produção animal.  

De acordo com a FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultu-
ra, os sistemas de produção pecuária são considerados como estratégia social, econômica e cultural mais 
apropriada para manter o bem estar das comunidades, pois é a única atividade que pode ao mesmo tempo 
assegurar a subsistência, preservar os ecossistemas, promover a conservação da fauna silvestre e satisfazer 
os valores culturais e tradições. Portanto, em resumo pode-se definir como aqueles sistemas que visam a 
produção de alimentos, de forma atender os três principais requisitos de sustentabilidade, ou seja, estarem 
em equilíbrio com o meio ambiente, socialmente justos e economicamente viáveis, com o menor impacto 
possível aos recursos naturais, através do uso racional de insumos e respeito as legislações ambientais e 
trabalhistas do país de origem.

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 associados no atendimento dessas exigências de mercado, a 
Novilho Precoce MS desenvolveu o Protocolo Novilho Precoce (PNP), tomando como base o Programa BPA
-Bovinos de Corte da Embrapa Gado de Corte. Foram selecionados os itens considerados mais relevantes 
para os sistemas produtivos dos nossos associados e modificados os critérios de avaliação, de forma a con-
templar os processos de ajustes nas diferentes fases de implantação. 

Este protocolo, além de garantir a produção de alimentos seguros provenientes de siste-
mas de produção sustentáveis, é também uma importante ferramenta de gerenciamento que possibilita a 
identificação, pelo produtor, dos pontos que necessitam de melhorias, que poderão resultar em aumento da 
produtividade e da rentabilidade desses sistemas produtivos.

Ezequiel Rodrigues do Valle
Diretor de Sustentabilidade 
ASPNP - Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Novilho Precoce 
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INSTRuçõES PARA PREENCHIMENTO DA LISTA DE VERIFICAçãO

A verificação dos requisitos solicitados pelo protocolo PNP será efetuada pelos técnicos ha-

bilitados pela Novilho Precoce MS, os quais irão verificar e identificar na propriedade rural os procedimentos 

que estão sendo utilizados, acompanhado do produtor associado ou pela pessoa indicada.  

A primeira visita de avaliação (Diagnóstico inicial) tem por objetivo conhecer em detalhes 

as características do sistema de produção sendo utilizado. As não conformidades observadas serão informa-

das ao produtor para que ele providencie os ajustes necessários e solicite apoio da Novilho Precoce MS, se 

necessário. O tempo de adequação desses ajustes deve ser combinado com o técnico, mas seria importante 

que isto não demorasse mais de 6 meses após o diagnóstico inicial.

Na segunda visita de avaliação (Diagnóstico de acompanhamento) serão observadas quais 

as adequações foram atendidas, e caso haja ainda não conformidades, será discutido novo prazo para finali-

zação dos ajustes.

Na terceira e última visita de avaliação (Diagnóstico final), que não deverá exceder o prazo 

de 12 meses a partir do diagnóstico inicial, serão registradas todas as adequações realizadas e de acordo 

com os critérios de atendimento será conferido um atestado de adequação, de acordo com os percentuais 

de conformidade atendidos.

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 ava-

liação a ser combinada com a Novilho Precoce MS. Decorridos 2 anos da entrega do atestado a propriedade 

poderá participar de nova avaliação, caso seja de interesse do produtor e nova avaliação será feita. Nesse 

caso a propriedade poderá passar para um patamar superior ou inferior, conforme avaliação a ser feita.
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CLASSIFICAçãO DO NíVEL DE ATENDIMENTO AO PROTOCOLO 
NOViLHO PRECOCE (PNP)

De acordo com a pontuação obtida no processo de avaliação final, as propriedades podem ser en-
quadradas ou classificadas no nível BÁSICO, INTERMEDIÁRIO ou AVANÇADO.  A pontuação será calculada 
apenas em relação aos itens aplicáveis (A).  A coluna com a sigla NC serve para indicar os itens que não 
atendem os requisitos solicitados. A coluna com a sigla P serve para indicar quais os itens só foram atendidos 
parcialmente e a coluna com a letra T indicar os itens que foram atendidos na sua totalidade. 

Pontuação de acordo com o nível de atendimento NC = 0 pontos; P = 0 ponto e T= 1 pontos. Depen-
dendo da pontuação obtida na avaliação final a propriedade pode se enquadrar nas seguintes categorias:

BÁSICO....................:  de 70 a 79,9% dos itens aplicáveis
INTERMEDIÁRIO:  de 80  a 94,9% dos itens aplicáveis
AVANçADO............:   acima de 95% dos itens aplicáveis.

Significado dos pontos de controle e das siglas listadas no protocolo

a. Na coluna “Pontos de controle”, consta a relação dos procedimentos preconizados pelo Pro-
tocolo de Controle de Qualidade– Novilho Precoce  a serem observados na propriedade. 

b. Na coluna “Aplicabilidade” está indicado todos os itens aplicáveis às propriedades rurais, que 
devem ser atendidos ;

Estes itens estão designados com a letra A.Outros itens dessa coluna, que foram deixados em bran-
co, poderão ser aplicáveis (A) ou não aplicáveis (NA), dependendo da atividade desenvolvida. Exemplo: Se a 
propriedade não tem rebanho de cria e/ou  nem confinamento, nesses casos os itens dessa coluna não serão 
considerados na avaliação final e devem ser preenchidos com as letras NA. 

c. Na coluna, “Evidências”, quando o item for aplicável, são descritos os principais pontos que 
devem ser observados e anotados para justificar o atendimento do respectivo item. 

d. Nas três colunas seguintes estão listadas as possíveis Conformidades. Quando o item solici-
tado não é atendido (NC), colocar na célula da respectiva coluna a letra X. Quando o solicitado é atendido 
apenas parcialmente (P), colocar na célula da respectiva coluna a letra X e anotar o na última coluna  (OBS) 
o que falta para que seja atendido na sua totalidade. Se o item foi atendido na sua totalidade (T), colocar na 
célula respectiva letra X. 
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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

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:  _____________________________
Número de matrizes: _________________________________
Número de cabeças abatidas por ano:  ___________________
Idade média de abate: ________________________________
Outras criações de importância econômica: (   ) sim    (   ) não
Quais?  _____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

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

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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PROTOCOLO NOVILHO PRECOCE

Para facilitar a interpretação dos principais componentes deste protocolo de verificação e 
das conformidades solicitadas, os itens foram distribuídos em três grupos: 1) Sustentabi-
lidade com 22 itens, sendo 6 referentes  a parte ambiental, 12 de cunho social e 4 refe-
rentes a parte econômica; 2) Infraestrutura com 27 itens, sendo 15 de-ordem geral, 5 de 

confinamento e 7 de armazenagem de insumos; 3) Produção 36 itens, sendo 11 referentes a pastagens, 5 
de suplementação, 3 de identificação, 8 de manejo sanitário e 9 referentes ao rebanho de cria. No total este 
protocolo é composto de 85 itens.

1) SUSTENTABiLiDADE:  a) Ambiental; 
                                                b) Social;
                                                c) Econômica;

2) iNFRAESRUTURA:   a) Geral;
                                               b) De confinamento;
                                               c) Armazenagem de insumos; 

3) PRODUÇÃO:     a) De formação, recuperação e manejo de pastagens de pastagens;
                                     b) De suplementação alimentar;
                                     c) De identificação animal;
                                     d) De manejos sanitário e rebanho de cria.
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Nº. Pontos de Controle Aplicável  Evidências
NC P T

OBS.

1. SuSTENTABILIDADE
- Ambiental

A-1
O Produtor possui um Mapa 
da Fazenda com suas divisões 
de pastos, divisas, etc?

A

Verificar no mapa: a) localização e 
dimensões das áreas de reserva le-
gal, de preservação permanente, 
de pastagens e de cultivos; b) loca-
lização dos cursos d´água, represas, 
nascentes e das benfeitorias exis-
tentes (depósitos, curral, bebedou-
ros, corredores etc.). Descrever evi-
dências.

A-2

A propriedade solicita os li-
cenciamentos ou autorizações 
ambientais caso necessite ex-
plorar seus recursos naturais?
Obs.: Aplicável (A), caso as 
atividades exijam licencia-
mento ou autorização am-
biental.

A

Caso existam, verificar validade 
do licenciamento ou autorização, 
quando requerido por Lei. (Ex.: pon-
tes, açudes-bebedouros, represas, 
barragens, roda d´água, desmata-
mento, poços artesianos, etc.).  Na 
dúvida, consultar órgão ambiental 
de seu Estado

A-3 Existe coleta seletiva de lixo na 
propriedade? A

Verificar a comprovação das capaci-
tações realizadas, que devem estar 
arquivadas na pasta de cada traba-
lhador. Relacionar os locais de cole-
ta e do destino final.

A-4

Se a propriedade está regis-
trada no CAR, as áreas de pre-
servação permanente,reserva 
legal e  áreas de uso restrito 
foram devidamente declara-
das? 

A

Verificar a comprovação da existên-
cia dessas áreas e caso haja neces-
sidade de projeto de recuperação, 
indicar o respectivo projeto

A-5

O descarte das embalagens 
vazias e medicamentos, de 
produtos veterinários venci-
dos, de agulhas, seringas, etc, 
é feita de maneira adequada?

A

Material deve estar segregado dos 
demais produtos e o descarte enca-
minhado para fora da propriedade 
(Ex.: aterro sanitário ou outro desti-
no habilitado a recebê-lo). Visitar o 
local de armazenamento e descre-
ver evidências.

A-6

O descarte das embalagens 
vazias de fertilizantes e dos 
agrotóxicos é feita conforme 
legislação vigente?

A

O local de armazenamento deve es-
tar distante de residências ou áreas 
de proteção ambiental, protegido 
e sinalizado para evitar acesso de 
animais e pessoas não autorizadas. 
Após a tríplice lavagem, as embala-
gens devem ser perfuradas. Verificar 
registros de entrega às unidades de 
recebimento. Consultar o INPEV- 
Instituto Nacional de Processamen-
to de Embalagens Vazias (www.
inpev.org.br), para localizar a unida-
de de recebimento mais próxima.

Aplicável: A = Aplicável  NA = Não Aplicável  NC: Não atende o requisito solicitado  P: Atende o requisito parcialmente   T: Atende o requisito em sua totalidade
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Nº. Pontos de Controle Aplicável  Evidências
NC P T

OBS.

1.2 - Social

S- 1
A propriedade cumpre a Legis-
lação Trabalhista para com seu 
funcionário?

A

Descrever evidências da existência 
de: a) Registros dos trabalhadores; 
b) Pagamento de salários igual ou 
superior ao mínimo regional até o 
quinto dia útil do mês subsequen-
te ao trabalhado; c) Recolhimento 
mensal do FGTS e INSS; d) Garan-
tia aos trabalhadores de férias e 
do descanso semanal remunerado 
(DSR), de preferência aos domingos.

S-2 As condições de trabalho são 
adequadas? A

Descrever se existem evidências de 
condições de trabalho não condi-
zentes com o que está previsto na 
legislação vigente e verificar se a fa-
zenda não está na lista de trabalho 
escravo do MTE.

S-3 Existem evidências de traba-
lho infantil na propriedade? A

Descrever se existem evidências da 
ocorrência de prestação de serviços 
por trabalhadores menores de ida-
de. Entre 14 e 16 anos apenas na 
condição de aprendiz. Acima de 16 
anos se não realiza trabalho perigo-
so ou insalubre e nem noturno.

S-4

A propriedade possui os exa-
mes médicos de saúde ocu-
pacional, solicitados na ad-
missão, periodicamente e na 
demissão?

A

Verificar comprovantes dos exames 
médicos realizados (na admissão, 
periódicos e na demissão).Os exa-
mes periódicos devem ser realiza-
dos anualmente, de acordo com 
as funções de cada funcionário. Os 
comprovantes devem ser arquiva-
dos na pasta de cada colaborador.

S-5
A propriedade disponibiliza 
esporadicamente vermífugos 
para seus funcionários?

A Verificar periodicidade de acordo 
com as recomendações médicas.

S-6 A água usada pelos funcioná-
rios é de boa qualidade? A

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

S-7

O refeitório dos funcionários é 
mantido limpo e em condições 
higiênicas?
Obs.: Aplicável (A) quando 
houver refeitório na proprie-
dade.

Verificar local e descrever evidên-
cias.

Aplicável: A = Aplicável  NA = Não Aplicável  NC: Não atende o requisito solicitado  P: Atende o requisito parcialmente   T: Atende o requisito em sua totalidade



10 PROTOCOLO NOVILHO PRECOCE

Nº. Pontos de Controle Aplicável  Evidências
NC P T

OBS.

S-8

A propriedade proporciona 
aos funcionários solteiros, 
acomodações adequadas para 
os mesmos?
Obs.: Aplicável (A), quando os 
funcionários residem na pro-
priedade.

Verificar as condições de higiene e 
segurança das moradias, dos alo-
jamentos, dos banheiros, das ins-
talações de água e saneamento. 
Descrever evidências

S-9

A Fazenda proporciona aos 
seus funcionários algum tipo 
de capacitação, como cursos e 
palestras?

A

Verificar comprovação das capaci-
tações realizadas (certificados dos 
cursos e/ou lista de presença), que 
devem estar arquivados na pasta de 
cada trabalhador. Descrever evidên-
cias.

S-10

Havendo condições para as 
crianças em idade escolar, te-
rem acesso à escola, a proprie-
dade faz com que eles possam 
ter acesso a ela?
Obs.: Aplicável (A), quando 
houver crianças em idade es-
colar residindo na proprieda-
de.

Verificar existência de crianças e 
descrever evidências observadas. 
(Ex.: disponibilidade de transporte 
escolar).

S-11

A propriedade dispõe de um 
estojo de “Primeiros Socorros” 
para um pronto atendimento 
em caso de pequenos aciden-
tes?

A

Verificar existência e validade dos 
produtos (Ex.: estojo de primeiros 
socorros, de acordo com a ativida-
de). Descrever evidências.

S-12
Os Funcionários recebem e 
utilizam os EPIs necessários 
para suas atividades?

A

Verificar existência dos equipamen-
tos, das capacitações realizadas, re-
cibo de entrega dos equipamentos 
(viseiras, luvas, máscaras, jaleco, 
calça, boné, avental e bota) e dos 
procedimentos operacionais de con-
trole de utilização e lavagem do EPI. 
Descrever evidências.

1.3 - Econômica

E-1

Existe um planejamento feito 
por escrito das atividades a 
serem desenvolvidas durante 
o ano?

A

Descrever evidências que compro-
vem o atendimento deste requisito, 
tais como cronograma de atividades 
de investimentos, manejo do reba-
nho, formação ou recuperação de 
pastagens, melhorias estruturais, 
ações sociais e ambientais.

E-2

Existe um controle eficiente na 
contabilidade da propriedade 
que permita calcular custos de 
produção, valor da @ produzi-
da, etc?

A

Descrever evidências que compro-
vem a existência e utilização de 
registros periódicos de receitas e 
despesas (Ex.: planilha eletrônica 
ou caderno de contas) e de relató-
rios com os indicadores econômicos 
obtidos.

Aplicável: A = Aplicável  NA = Não Aplicável  NC: Não atende o requisito solicitado  P: Atende o requisito parcialmente   T: Atende o requisito em sua totalidade



11PROTOCOLO NOVILHO PRECOCE

Nº. Pontos de Controle Aplicável  Evidências
NC P T

OBS.

E-3 O Produtor possui um controle 
zootécnico do rebanho? A

Descrever evidências, tais como, 
existência e atualização das fichas 
de controle que contenham, no mí-
nimo, o inventário do rebanho (es-
toque no início e final de cada ano, 
com respectivos pesos) e os regis-
tros de nascimentos, mortes, com-
pras e vendas.

E-4

Promove o treinamento dos 
responsáveis pelo manejo dos 
animais, de modo minimizar 
as perdas ocasionadas por 
contusões, estresses agudos e 
crônicos?

A

Verificar comprovação das capacita-
ções realizadas em manejo racional, 
que devem estar arquivados na pas-
ta de cada trabalhador. Descrever 
evidências

2. INFRAESTRuTuRA
2.1 - Infraestrutura geral

P-1

A propriedade prioriza a utili-
zação 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 concentração de ani-
mais. Descrever evidências.

P-2
As cercas são conservadas 
para evitar riscos de acidentes 
com animais?

A

Verificar cercas divisórias de pastos, 
corredores, praças de alimentação e 
locais de alta concentração de ani-
mais. Descrever evidências.

P-3
A propriedade possue corre-
dores para facilitar o manejo 
dos animais?

A Caso seja aplicável, descrever evi-
dências.

P-4

O mangueiro se encontra em 
uma condição boa de uso, a 
fim de proporcionar segurança 
aos funcionários?

A Verificar situação e descrever evi-
dências.

P-5
O mangueiro tem acesso à 
água para limpeza e higieniza-
ção dos instrumentos?

A
Verificar existência desses pontos, 
funcionalidade e descrever evidên-
cias.

P-6

As paredes do mangueiro e do 
embarcadouro são lisas, livres 
de pontas de prego, parafusos 
salientes, lascas de madeira ou 
ferragens que possam causar 
danos à carcaça ou ao couro 
do animal?

A Verificar existência desses pontos 
críticos. Descrever evidências.

P-7 O tronco de contenção é co-
berto? A Verificar existência e descrever evi-

dências.

Aplicável: A = Aplicável  NA = Não Aplicável  NC: Não atende o requisito solicitado  P: Atende o requisito parcialmente   T: Atende o requisito em sua totalidade
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Nº. Pontos de Controle Aplicável  Evidências
NC P T

OBS.

P-8

As paredes internas do corre-
dor (brete), da seringa (pera 
ou embute) e do embarcadou-
ro são vedadas nas laterais, 
para facilitar a condução dos 
animais?

A Verificar vedação das paredes e des-
crever evidências.

P-9

O Produtor possui balança no 
mangueiro que possibilita o 
acompanhamento dos pesos 
dos animais?

A
Verificar existência e funcionamen-
to. Caso não exista, justificar ausên-
cia de balança.

P-10

O embarcador possui em seus 
últimos dois metros uma ram-
pa horizontal para facilitar o 
embarque?

A

Verificar se as condições do embar-
cadouro atendem essas recomenda-
ções e se o último lance possui no 
mínimo 2 m de comprimento. Des-
crever evidências.

P-11

Existem sanitários no man-
gueiro ou próximo dos locais 
de serviço como fábricas de 
ração, galpões, etc?

A

Verificar disponibilidade de sanitá-
rios, principalmente em retiros dis-
tantes das residências e alojamento 
dos trabalhadores. Descrever evi-
dências.

P-12

O produtor faz periodicamen-
te a limpeza dos bebedouros 
e/ou piletas de água dos ani-
mais?

A

Verificar situação atual e existência 
de plano de manutenção e de lim-
peza. Esse procedimento deve ser 
realizado no mínimo duas vezes por 
ano. Descrever evidências.

P-13

É observada a legislação vigen-
te quando os animais utilizam 
águas naturais como fonte de  
dessedentação (Ex.: beira de 
rio e córrego)?

A

A legislação permite o acesso a es-
sas fontes de dessedentação dos 
animais, desde que não estejam pro-
vocando erosão e assoreamento dos 
cursos d’água. Descrever evidências.

P-14

Os reservatórios de água são 
mantidos limpos e com capa-
cidade para abastecer os be-
bedouros?

A

Verificar situação atual, existência 
de plano de manutenção e limpeza 
e se a capacidade disponível é sufi-
ciente para suprir o rebanho duran-
te todo o ano. Esse procedimento 
deve ser realizado no mínimo uma 
vez por ano. Descrever evidências.

P-15

A estrutura e a localização 
dos cochos para suplementa-
ção alimentar do rebanho nas 
pastagens são adequadas ao 
fornecimento destes suple-
mentos?

A

De preferência devem ser cobertos, 
para manter a integridade do sal 
mineral por ocasião das chuvas. Ve-
rificar se o espaço de cocho/animal 
é compatível com o número de ani-
mais. De forma geral, recomenda-se 
6 cm/UA para sal mineral, 12 cm/
UA para suplementos proteicos e, 
para suplementação sem autolimi-
tação deve haver espaço suficiente 
para todos os animais terem  aces-
so simultâneo (Cerca 60 cm/UA). 
Uma UA corresponde a um animal 
com 450 kg de peso vivo. Na dúvi-
da, consulte um técnico. Descrever 
evidências.

Aplicável: A = Aplicável  NA = Não Aplicável  NC: Não atende o requisito solicitado  P: Atende o requisito parcialmente   T: Atende o requisito em sua totalidade
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Nº. Pontos de Controle Aplicável  Evidências
NC P T

OBS.

2.2 - infraestrutura para confinamento

P-16

O confinamento está construí-
do de forma a evitar o acúmu-
lo de água e formação de lama 
ao redor dos cochos e bebe-
douros?

Verificar distribuição dos cochos, 
fonte de água, estado de manuten-
ção e conservação do piso dessas 
áreas. Descrever evidências.

P-17
Adota manejo de resíduos, 
visando prevenir a contamina-
ção do ar, água e solo?

Verificar as medidas de controle 
existentes (Ex.: métodos de coleta, 
de tratamento e destino dos resídu-
os). Descrever evidências.

P-18

Os cochos para suplementa-
ção estão dispostos de forma 
a facilitar o fornecimento de 
alimentos e tem espaço sufi-
ciente todos os animais?

Verificar localização dos cochos e 
espaço de cocho por animal, de 
modo a evitar que os animais do-
minantes impeçam os demais de se 
alimentarem. Mínimo de 60 cm/UA, 
podendo ser reduzido até 20 cm/UA 
se o alimento é fornecido em várias 
refeições, o que permite alternância 
entre animais dominantes e submis-
sos. Descrever evidências.

P-19

Há práticas em uso que visam 
proteger os animais confina-
dos dos extremos de tempe-
ratura, durante os períodos 
críticos do ano?

Verificar existência (Ex.: sombrite, 
plantio de árvores, aspersão etc.). 
Descrever evidências.

P-20

A lotação de cada piquete 
assegura disponibilização de 
área mínima ocupada por ani-
mal, de forma a assegurar o 
bem-estar animal e o seu de-
sempenho produtivo?

Verificar a área média ocupada por 
animal em cada piquete. É recomen-
dável que esta seja de no mínimo 12 
metros quadrados/UA para confina-
mentos de chão batido e boa drena-
gem. Descrever evidências.

2.3 - Infraestrutura para armazenamento de insumos

P-21

Nos depósitos de rações, como 
é feito o controle de roedores, 
de acesso a pessoas não auto-
rizadas e de animais domésti-
cos que possam contaminar os 
alimentos armazenados?
Obs. Aplicável (A) quando 
houver depósito na proprie-
dade.

Verificar existência de controle de 
roedores, de cercas e portas para 
impedir acesso de animais domés-
ticos e de pessoas não autorizadas. 
Verificar se a conservação dos ali-
mentos está adequada para forne-
cimento aos animais. Descrever evi-
dências.

P-22

Como são armazenadas as ra-
ções, sementes e fertilizantes 
de modo a manter a sua inte-
gridade?
Obs. Aplicável (A) quando 
houver depósito na proprie-
dade.

Verificar a ventilação, umidade no 
piso e nas paredes, armazenamen-
to das sacarias (altura das pilhas, 
estrados de madeira, afastadas das 
paredes), identificação visual para 
cada grupo de insumos e estado de 
conservação. Descrever evidências.

Aplicável: A = Aplicável  NA = Não Aplicável  NC: Não atende o requisito solicitado  P: Atende o requisito parcialmente   T: Atende o requisito em sua totalidade
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Nº. Pontos de Controle Aplicável  Evidências
NC P T

OBS.

P-23

Como são armazenados, na 
farmácia, os produtos vete-
rinários de modo a manter a 
integridade desses medica-
mentos?

A

Verificar a existência de identifica-
ção visual para cada grupo de me-
dicamento, validade dos produtos 
e temperatura de armazenamento. 
Descrever evidências.

P-24

Como são armazenados os 
defensivos agrícolas (agrotóxi-
cos), de modo a não oferecer 
riscos às pessoas, animais e 
meio ambiente?   

Obs. Aplicável (A) quando 
houver estoque de defensivos 
na propriedade.

Os agrotóxicos devem estar arma-
zenados em depósito separado dos 
demais, longe de residências, fon-
tes de água e abrigo de animais. O 
piso deve ser impermeável e o lo-
cal bem ventilado. As embalagens 
devem ser empilhadas sobre estra-
dos de madeira, afastado das pare-
des e com identificação visual para 
cada grupo. O depósito tem que ser 
mantido trancado para evitar aces-
so de crianças, pessoas estranhas 
e animais domésticos. As portas de 
acesso têm que ser sinalizadas, in-
formando a presença de material 
perigoso. Descrever evidências.

P-25

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

A
Verificar no local se o piso e as pare-
des da caixa de contenção atendem 
este requisito. Descrever evidências.

P-26

Os equipamentos de emer-
gência estão localizados em 
pontos estratégicos das áreas 
de risco e dos depósitos de in-
sumos, com a devida identifi-
cação visual?

A

Estes devem estar próximos das áre-
as de risco, devidamente identifica-
dos e facilmente disponíveis. (Ex.: 
extintores de incêndio, chuveiros 
etc.) Descrever evidências.

P-27

Está clara a proibição de fu-
mar, comer, beber e acender 
fogo no interior dos depósitos 
de insumos?
Obs. Aplicável (A) quando 
houver depósito na proprie-
dade.

Verificar existência de sinalização 
visual nos locais mais estratégicos 
dos vários depósitos. Descrever evi-
dências.

3. PRODuçãO
3.1 – Formação, recuperação e manejo de pastagens

P-28

Os insumos utilizados (calcá-
rio, gesso, fertilizantes, semen-
tes, agrotóxicos e inoculantes) 
são provenientes de empresas 
que garantem sua procedência 
e qualidade?

A

Verificar se estão registrados no 
MAPA (selo do SIF na embalagem) 
e os prazos de validade. Na dúvida, 
ligar para: 0800 704 1995. Descrever 
evidências.

P-29

A reposição de nutrientes é 
efetuada de acordo com a aná-
lise de solo, cultivar forrageira 
e objetivos do sistema de pro-
dução?

A

Verificar quais são os critérios de 
correção utilizados e descrever se 
estes são baseados na análise de 
solo e no receituário. Descrever evi-
dências.

Aplicável: A = Aplicável  NA = Não Aplicável  NC: Não atende o requisito solicitado  P: Atende o requisito parcialmente   T: Atende o requisito em sua totalidade
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Nº. Pontos de Controle Aplicável  Evidências
NC P T

OBS.

P-30

Quando viável, utiliza a inte-
gração lavoura-pecuária (ILP) 
como alternativa para implan-
tação e reforma de pastagem?
Obs. Aplicável (A) quando 
houver esta atividade.

Verificar se produtor conhece os be-
nefícios dessas práticas e descrever 
evidências.

P-31

Quando utilizado, a aplicação 
de agrotóxicos segue as reco-
mendações técnicas do recei-
tuário agronômico?

A

Verificar receituário e descrever se 
são seguidas as recomendações do 
fabricante e se os intervalos de re-
entrada e de segurança são obser-
vados.

P-32

Utiliza a diversificação de pas-
tagem, para reduzir os riscos 
do monocultivo?
Obs.: Aplicável (S) para pasta-
gens cultivadas

A Verificar existência de outras espé-
cies. Descrever evidências.

P-33
Existem indicações de utiliza-
ção de medidas preventivas 
contra queimadas acidentais?

A

Verificar construção de aceiros, nas 
áreas mais propícias a queimadas 
acidentais (Ex.: beira de estradas) e 
existência de brigadas de incêndio.

P-34

As pastagens são manejadas 
com base na disponibilidade 
de forragens, de modo a ga-
rantir a oferta de forragem ao 
longo do ano, com no mínimo 
60% da área de pastagens com 
boa disponibilidade de forra-
gens e livre de invasoras?

A

O superpastejo reduz a oferta de 
forragens, facilita a invasão de plan-
tas daninhas e acelera o processo de 
degradação das pastagens, prejudi-
cando o desempenho dos animais. 
Para regular a altura de entrada e 
saída dos animais, de acordo com a 
espécie forrageira, pode ser utiliza-
da a régua de manejo das pastagens 
desenvolvida pela Embrapa. Descre-
ver evidências.

P-35 Existem sinais visíveis de per-
da de solo por erosão? A

Verificar construção de terraços, 
plantio em nível e boa cobertura de 
solo, principalmente em terrenos 
com declividade acentuada.

P-36

Quando da aplicação de ferti-
lizantes orgânicos nas pasta-
gens, as restrições de sua uti-
lização são conhecidas?
Obs. Aplicável (A) quando 
houver este tipo de aplicação. 

A Instrução Normativa Nº 25 do 
MAPA/SDA de 23 de julho de 2009, 
só libera essas áreas para utilização 
40 dias após a incorporação do pro-
duto no solo. Verificar datas de en-
trada do produto na propriedade e 
de incorporação. Descrever evidên-
cias.

P-37 Realiza o controle de plantas 
invasoras nas pastagens? A

Verificar estado das pastagens, mé-
todos de controle utilizados e a efi-
cácia desses métodos. Descrever 
evidências.

P-38

Como é feito o controle do pe-
ríodo de carência, após aplica-
ção de agrotóxicos, para reen-
trada dos animais?

A

Verificar existência de cronogramas 
de aplicação com a data de aplica-
ção do agrotóxico e a data de reen-
trada dos animais.

Aplicável: A = Aplicável  NA = Não Aplicável  NC: Não atende o requisito solicitado  P: Atende o requisito parcialmente   T: Atende o requisito em sua totalidade
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Nº. Pontos de Controle Aplicável  Evidências
NC P T

OBS.

3.2- Suplementação alimentar

P-39

Os produtos comerciais utili-
zados na suplementação dos 
animais são adquiridos de em-
presas que garantem sua inte-
gridade 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 evidên-
cias.

P-40

É respeitada a proibição do 
uso de suplementos de origem 
animal na alimentação do re-
banho?

A

Verificar e descrever se existem indí-
cios de uso desses suplementos na 
alimentação animal. (Ex.: farinha de 
carne, de osso, etc.)

P-41

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

A 

Verificar e descrever se existem in-
dícios do uso dessas substâncias.  
Consultar lista de aditivos autoriza-
dos e proibidos no sítio do MAPA.

P-42
Registra e atualiza os cadastros 
de todos os insumos utilizados 
na alimentação do rebanho?

A
Verificar os registros de entrada de 
insumos e descrever as evidências 
de atendimento deste requisito.

P-43

Recebe orientação de um téc-
nico especializado para formu-
lar os suplementos?
Obs.: Aplicável, caso o prepa-
ro do suplemento seja produ-
zido na fazenda.

A

Quando o suplemento é produzido 
na fazenda, verificar a existência de 
receituários dessas formulações. 
Descrever evidências.

3.3 – identificação animal

P-44
Identifica todos os animais até 
a idade de desmama e/ou por 
ocasião da compra?

A
Verificar a identificação dos animais 
e as planilhas de registro.  Descrever 
evidências.

P-45

A forma de identificação e os 
registros efetuados possibili-
tam o levantamento do histó-
rico da vida de cada animal na 
propriedade?

A
Verificar a forma de identificação 
individual e os registros efetuados. 
Descrever evidências.

P-46

Quando efetuada a marcação 
a ferro quente, nos novilhos e 
novilhas destinados ao abate, 
esta é feita apenas nos locais 
permitidos pela legislação em 
vigor (fora da área do grupon)?

A

Verificar os locais de marcação.  No 
caso de compra as localizações da 
marca do proprietário e da identifi-
cação devem estar situadas apenas 
nas áreas permitidas pela legislação. 
Descrever evidências.

3.4 - Manejo sanitário do rebanho

P-47

A propriedade possui respon-
sável técnico para elaboração 
do calendário de controle sa-
nitário do rebanho e para ca-
pacitação dos colaboradores 
em procedimentos preventi-
vos e corretivos de controle 
sanitário?

A

Solicitar calendário de controle sa-
nitário assinado pelo médico vete-
rinário responsável e registros de 
capacitação dos colaboradores. Des-
crever evidências.

P-48

As vacinas e os medicamentos 
utilizados no controle sanitário 
do rebanho são provenientes 
de empresas que garantem 
sua procedência e qualidade?

A
Verificar se os produtos estão regis-
trados no MAPA (selo do SIF na em-
balagem). Descrever evidências.

Aplicável: A = Aplicável  NA = Não Aplicável  NC: Não atende o requisito solicitado  P: Atende o requisito parcialmente   T: Atende o requisito em sua totalidade
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Nº. Pontos de Controle Aplicável  Evidências
NC P T

OBS.

P-49

Registra e mantém atualizado 
o cadastro de todas as vacinas 
e medicamentos utilizados no 
controle sanitário do rebanho?

A

Verificar a existência destes regis-
tros. (Ex.: identificação dos animais/
lotes, do produto aplicado, com data 
de aplicação e validade do mesmo). 
Descrever evidências.

P-50

As vacinas são mantidas da 
forma recomendada durante 
o armazenamento e o trans-
porte até o momento da apli-
cação?

 A

Verificar: a) existência de caixas 
térmicas para transporte e manu-
tenção de vacinas, no momento do 
uso; b) as condições do refrigerador 
de armazenamento de vacinas, que 
deve ser mantido entre 2 a 8 C°; c) 
existência de termômetro para con-
trole da temperatura. Descrever evi-
dências.

P-51

Como é feita a seleção, a hi-
gienização, a desinfecção das 
agulhas e a verificação da do-
sagem das pistolas (dosador 
automático)?

A

Verificar o estado das agulhas e pis-
tolas e se a limpeza e a higieniza-
ção destas são efetuadas de acordo 
com as recomendações técnicas. 
Verificar se o volume entregue pela 
pistola de vacinação corresponde à 
dose recomendada. Descrever evi-
dências.

P-52

Qual o procedimento utiliza-
do para descarte de carcaças 
e outros resíduos de origem 
animal na propriedade, para 
evitar riscos à saúde humana e 
do rebanho, além de não con-
taminar o meio ambiente?

A

O destino correto evita problemas 
de saúde pública e contribui para 
a conservação do meio ambiente. 
Esse local deve ser protegido, longe 
das áreas de preservação perma-
nente e cursos d´água. (Ex.: cemi-
tério, cremação no local ou cova 
profunda com cal). Nunca arrastar o 
animal morto pelas pastagens. Des-
crever evidências.

P-53

Os encarregados pelo controle 
sanitário do rebanho são de-
vidamente treinados e conhe-
cedores dos riscos e procedi-
mentos?

A

Verificar comprovantes de treina-
mento emitido pelo responsável 
técnico que presta assistência à pro-
priedade, ou profissional de outra 
entidade. Descrever evidências.

P-54

A movimentação de animais 
entre estabelecimentos (com-
pra, venda e transferência) 
está amparada pela Guia de 
Trânsito Animal (GTA) e é co-
municada aos órgãos de defe-
sa sanitária animal, no prazo 
estabelecido?

A

Verificar registros de movimentação 
de animais e de comunicação aos 
órgãos de defesa sanitária animal. 
Descrever evidências.

3.5 - Rebanho de cria

P-55

O período de monta utilizado 
é planejado para que os nas-
cimentos ocorram na melhor 
época do ano, facilitando o 
controle sanitário do rebanho?

Quando correto, este período per-
mite o ajuste da época de maior de-
manda nutricional com o de maior 
oferta de alimentos de qualidade. 
Isto facilita o controle sanitário do re-
banho e disciplina as demais ativida-
des de manejo. Verificar período de 
nascimentos e descrever evidências.

Aplicável: A = Aplicável  NA = Não Aplicável  NC: Não atende o requisito solicitado  P: Atende o requisito parcialmente   T: Atende o requisito em sua totalidade
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Nº. Pontos de Controle Aplicável  Evidências
NC P T

OBS.

P-56
A relação touro/vaca é compa-
tível com o sistema de produ-
ção em uso?

Escolha inadequada pode compro-
meter a viabilidade econômica do 
empreendimento. Esta relação varia 
com a idade, capacidade de monta, 
sanidade, nutrição, área e topogra-
fia das pastagens. Descrever evidên-
cias.

P-57
O diagnóstico de gestação, 
quando efetuado é realizado 
por médico veterinário?

Indicar as evidências observadas. 
(Ex.: contrato de prestação de ser-
viços).

P-58 É efetuado o descarte das fê-
meas inaptas à reprodução?

Animais inaptos à reprodução com-
prometem o desempenho do re-
banho. Quanto mais cedo forem 
identificados, melhores serão os 
resultados. Descrever quais são os 
critérios utilizados para o descarte 
destas.

P-59 É realizado o exame andrológi-
co periódico?

Descrever as evidências que com-
provem a realização desses exames 
(Ex.: laudos, contratos, etc.).

P-60
É feito o controle preventivo 
das doenças da esfera repro-
dutiva?

Verificar o calendário sanitário do 
rebanho e descrever evidências. 
(Ex.: brucelose, IBR e BVD).

P-61

Adquire reprodutores de re-
banhos envolvidos em progra-
mas de melhoramento animal 
e adequados ao sistema de 
produção adotado na fazen-
da?

Verificar documentos que compro-
vam a aquisição de animais prove-
nientes de rebanhos que participam 
de algum programa de melhora-
mento genético. Descrever evidên-
cias.

P-62 É utilizado pasto-maternidade 
no manejo reprodutivo?

Verificar a existência de pastos ma-
ternidade próximo ao centro de ma-
nejo. Descrever evidências.

P-63

A castração dos machos é 
efetuada na idade e na época 
mais adequada ao sistema de 
produção, evitando o maior 
sofrimento do animal?

Verificar procedimentos de castra-
ção utilizados e registros que com-
provem a idade e a época de cas-
tração. (Ex.: calendário de manejo). 
Descrever evidências.

Aplicável: A = Aplicável  NA = Não Aplicável  NC: Não atende o requisito solicitado  P: Atende o requisito parcialmente   T: Atende o requisito em sua totalidade
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ORIENTAçõES IMPORTANTES
Gestão da Propriedade Rural

PROCEDIMENTO IMPORTÂNCIA
1 Não adquire animais para recria e engorda, que 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 Procura atender a legislação trabalhista na contratação de 

prestadores de serviços eventuais (limpeza de pastagens, 
construção de cercas, desbaste de eucaliptos, etc.)?

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 ou “manga” é 
feita de maneira a não provocar estresse, podendo tam-
bém contribuir para ocorrência de lesões, prejudicando o 
desempenho animal?

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

4 O produtor procura não misturar no mesmo piquete/pas-
to animais de categorias diferentes, pricipalmente no pe-
ríodo 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 feito um 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 É observada a lotação ideal dos animais nos caminhões? 
Há um período de adaptação após o embarque (cerca de 
30 min.), antes de iniciar a viagem?

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 O Produtor prioriza o embarque e o transporte nos perío-
dos mais frescos do dia?

O estresse compromete a qualidade do produto final, al-
terando sua cor,  pH e tempo de vida útil na gôndola do 
varejo. Nessas condições ela não atende os mercados mais 
exigentes, que tem potencial de oferecer melhor remune-
ração. 

8 Animais fracos, aparentemente doentes e sem condições 
de transporte são separados para não serem embarcados?

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

9 Os animais devem ser alojados por categorias semelhan-
tes e em pastos separados de outras?

Essa prática tem como objetivo principal atender as neces-
sidades básicas, de cada categoria animal, sem compro-
meter o desempenho das demais.

Controle Sanitário do Rebanho

10 É feita a limpeza e a higienização das agulhas e pistolas? 
A vacinação é feita na tábua do pescoço? É respeitado as 
doses recomendadas de vacinas e medicamentos?

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 As vacinações são feitas mediante contenção individual 
dos animais?

Este procedimento, além de mais rápido, diminui o risco 
de refluxo, quebra de agulhas, perda de doses e acidentes 
de trabalho.
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12 O produtor aguarda a recuperação dos animais doentes, 
debilitados ou submetidos a atividade desgastantes para 
posterior vacinação?

Após o reestabelecimento da saúde destes, realizar as va-
cinações obrigatórias determinadas pela legislação.

13 É respeitado o período de carência dos medicamentos 
aplicados antes de embarcar os animais destinados ao 
abate?

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

14 O produtor tem consciência que deve comunicar 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 co-
nhecimento para identificar a ocorrência ou suspeita des-
sas 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 são 
mantidas em pastos separados.

Lotes de categorias diferentes devem ser mantidas em lo-
tes separados, de modo a atender as demandas específi-
cas de cada categoria animal.

16 É feita uma avaliação da condição corporal das fêmeas no 
terço final de gestação, visando melhorar a eficiência re-
produtiva das fêmeas?

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

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

Esses procedimentos reduzem à idade a primeira cria e au-
mentam a eficiência reprodutiva do rebanho.

18 Os animais destinados à monta são preparados e maneja-
dos 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 – NR31      (Fiscalizados pelo Ministério do Trabalho)

1 Exames Médicos:

Submeter os empregados a exames médicos de acordo com a periodicidade abai-
xo, 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 pri-
meiros socorros:

Disponibilizar no local de trabalho material para prestação de primeiros socorros, 
em boas condições de uso, consideradas as peculiaridades da atividade desenvol-
vida (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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3 Equipamentos de Proteção Indi-
vidual - 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, 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 ruídos 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 do-
enças decorrentes de produtos infecciosos ou parasitário, e picadas de animais pe-
çonhentos; e) botas impermeáveis e antiderrapantes para trabalhos em terrenos 
úmidos, lamacentos, 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 detritos e na possibilidade de transmissão de doenças 
decorrentes de 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 per-
furantes (calça de couro); l) filtro solar.

4 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 se-
guir o determinado, na NR 31, item 31.8 e subitens.

5 Edificações para armazenamento 
de agrotóxicos:

As edificações destinadas ao armazenamento de agrotóxicos, adjuvantes e pro-
dutos afins devem: a) ter paredes e cobertura resistentes; b) ter acesso restrito 
aos trabalhadores devidamente 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 ou-
tros materiais e de fontes de água; f) possibilitar limpeza e descontaminação (NR 
31.8.17).

6 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 fabri-
cantes e operadas somente por trabalhadores capacitados e qualificados para tais 
funções. O empregador deverá capacitar os operadores de máquinas e equipa-
mentos, visando o manuseio e a operação segura.(NR 31, item 31.12.74)

7 Transporte de trabalhadores: (itens da NR 31.16 e subitens)

8 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, excre-
ções e restos de animais, incluindo a limpeza e desinfecção das instalações conta-
minadas;
c) fornecimento de desinfetantes e de água suficientes para a adequada higieniza-
ção dos locais de trabalho.
Em todas as etapas dos processos de trabalhos com animais devem ser disponibili-
zadas 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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9 Edificações rurais:

(itens da NR 31.21 e subitens) Os pisos dos locais de trabalho interno às edifica-
ções não devem apresentar defeitos que prejudiquem a circulação de trabalhado-
res 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 intem-
péries. Os galpões e demais edificações destinadas ao beneficiamento, ao armaze-
namento 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. 

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

11 Alojamentos:

(itens da NR 31.23.5 e subitens) Nos casos de utilização de alojamento, obser-
var 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 ver-
tical, 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 ofe-
recer 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 cober-
to, ventilado e adequado para que os trabalhadores alojados possam cuidar das 
roupas de uso pessoal.

12 Moradia familiar:

Nos casos de moradia familiar, observar os seguintes requisitos: a) Paredes cons-
truídas em alvenaria ou madeira; b) Piso de material resistente; c) Condições sa-
nitárias 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 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 hipó-
tese, a moradia coletiva de famílias.
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