
PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO 

DO PROGRAMA ALGODÃO BRASILEIRO RESPONSÁVEL 



 

 

 

 
UMA FERRAMENTA PARA TÉCNICOS, AUDITORES E PRODUTORES 

 

 

A Abrapa – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão – comemora, em 2014, 15 anos de história. Com gestões pautadas sucessivamente na 

busca de resultados, a entidade e o setor algodoeiro têm superado os desafios e vêm somando muitas realizações. 

 

Entre as maiores conquistas está a evolução dos programas de sustentabilidade. O programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é o último 

estágio dessa evolução. Ele chega à safra 2013/2014 totalmente alinhado com a causa mundial pela sustentabilidade, após concretizar um acordo de 

benchmarking com a Better Cotton Initiative (BCI), que permite ao produtor obter, por livre adesão, a licença BCI juntamente com a certificação ABR. 

 

Essa realidade trouxe novidades ao processo de certificação, que já vem sendo aprimorado a cada safra. Um exemplo são os Critérios Mínimos de 

Produção – itens de certificação identificados como CMP –, cuja conformidade obrigatória atende exigências tanto do ABR quanto da BCI. 

 

Com o objetivo de orientar e agregar qualidade ao trabalho da auditoria externa independente, a Abrapa elaborou este Protocolo de Verificação 

para Certificação ABR. Criado para se tornar uma ferramenta básica para os técnicos que atuam nas unidades produtivas e os auditores externos, é 

também de grande utilidade para o produtor. Ao conhecer o processo mais a fundo, e com antecedência, o produtor poderá se preparar melhor e, 

com isso, chegar com mais facilidade à certificação pretendida. 
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ALGODÃO BRASILEIRO RESPONSÁVEL (ABR)  
 
O programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é coordenado 
nacionalmente pela Abrapa e implementado junto aos 
cotonicultores pelas associações estaduais. Trata-se de um 
programa de certificação que tem como fundamento o incremento 
progressivo das boas práticas sociais, ambientais e econômicas - 
os três pilares - nas fazendas produtoras de algodão. 
 
O ABR é focado nos princípios fundamentais do desenvolvimento 
sustentável, a fim de construir uma boa imagem para o algodão 
brasileiro e conquistar espaço no crescente mercado do algodão 
produzido com justiça social e sem agressão ao meio ambiente.  
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COMO O PRODUTOR PARTICIPA DO ABR 
 
Resumidamente, os passos para o produtor participar do programa 
ABR são:  
 
1º) Preencher e enviar o Termo de Adesão, via sistema ABR, 
declarando se opta ou não pela adesão ao licenciamento de 
comercialização BCI - Better Cotton Initiative. 
 
2º) Agendar e receber a visita da equipe técnica da associação 
estadual para aplicação da lista de Verificação para Diagnóstico da 

Propriedade (VDP).  
 
 
 
 
 
 
 
 
3º) Elaborar, junto com a equipe técnica da associação estadual, o 
Plano de Correção das Não Conformidades (PCNC). 

 

 
4º) Implementar o PCNC, com monitoramento da equipe técnica da 
associação estadual. 
 
5º) Contratar a auditoria externa, por intermédio da associação 
estadual, e receber os auditores para aplicação da lista de Verificação 

para Certificação da Propriedade (VCP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º) Receber o Certificado ABR, através da associação estadual. 
  
7º) Contratar a produção do selos ABR, via sistema SAI, e aplicá-los 
nos fardos da safra certificada. 
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CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO ABR 
 
Todas as fazendas/produtores que aderirem ao programa ABR passam 
pelo processo de auditoria externa conduzida por um órgão certificador 
independente credenciado pela Abrapa. 
 
A lista de Verificação para Certificação da Propriedade (VCP) 
contém 179 itens que devem ser observados nas fazendas. Eles estão 
organizados em 8 critérios: 
 
• Critério 1. Contrato de Trabalho   
• Critério 2. Proibição de Trabalho Infantil   
• Critério 3. Proibição de Trabalho Análogo a Escravo, Degradante 

ou Indigno   
• Critério 4. Liberdade de Associação Sindical 
• Critério 5. Proibição de Discriminação de Pessoas 
• Critério 6. Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente do 

Trabalho (NR31)   
• Critério 7. Desempenho Ambiental   
• Critério 8. Boas Práticas Agrícolas 
 
 

PARÂMETRO DE CERTIFICAÇÃO 
O parâmetro para a certificação da fazenda no sistema ABR 
corresponde a um padrão de conformidade em cada um dos oito 
critérios da lista de Verificação para Certificação da Propriedade 

(VCP). Eles podem ser de conformidade total obrigatória ou de 
conformidade mínima com evolução pré-definida por safra. 
  
Critérios de conformidade total obrigatória 

Os critérios 2 e 3 – respectivamente Proibição de Trabalho Infantil e 
Proibição de Trabalho Análogo a Escravo, Degradante ou Indigno –  

são de conformidade total obrigatória em todas as safras em que a 
fazenda participar do programa ABR. 
 
 
 
 
 
 
Critérios de conformidade mínima com evolução pré-definida por 

safra. 

Os demais critérios - 1, 4, 5, 6, 7 e 8 - têm um parâmetro mínimo de 
conformidade que evolui a cada nova safra de adesão ao programa 
ABR. Esse parâmetro começa com 85% de conformidade por critério na 
primeira safra e deve crescer, no mínimo, 2% a cada nova safra de 
adesão, até a conformidade total (100% em todos os itens). 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTE GRADUAL ÀS EXIGÊNCIAS  

A evolução percentual dos níveis de conformidade por safra 

permite que os produtores ajustem-se gradualmente às exigências 

sem perder o foco, que é o atendimento de 100% dos itens da lista 

num período máximo de oito safras, a partir da adesão. 

A constatação, durante a auditoria, de qualquer prática em 

desacordo com esses critérios, elimina a fazenda do processo 

de certificação. 

Além disso, existem alguns critérios denominados Critérios 

Mínimos de Produção (CMP), que são de conformidade 

obrigatória, independentemente do parâmetro apurado em cada 

safra. 
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SAFRA-BÔNUS 
 
Safra-bônus é um benefício que premia a regularidade do produtor. 
Trata-se da certificação automática na safra seguinte a três safras 
consecutivas certificadas. Nesse caso, a certificação ocorre 
diretamente, sem auditoria. 
  
. 
  

Ao retomar o processo de certificação, a fazenda deverá 

apresentar um crescimento de conformidade, por critério, de, no 

mínimo, 2% em relação ao parâmetro apurado na última safra da 

sequência bonificada. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
Além de estimular as boas práticas agrícolas na produção brasileira de 
algodão, os itens da lista de Verificação para Certificação da 

Propriedade (VCP) estão baseados no seguintes referenciais 
conceituais, legais e regulatórios:   
 
• Constituição Federal (direitos sociais) 

• Consolidação das Leis do Trabalho  (CLT) 

• Lei do Trabalhador Rural (Lei 5.889/73) 

• Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

• Norma Regulamentadora do MTE – NR31/2012 

• Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012) 

• Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Decreto 7.830/2012) 
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PAPEL DO ÓRGÃO DE CERTIFICAÇÃO 
 
Para que um órgão certificador ofereça uma certificação confiável, é 
necessário que ele seja imparcial e que seja percebido como tal. 
 
Para se obter e manter a confiança, é essencial que suas decisões 
sejam baseadas em evidências objetivas de conformidade ou não 
conformidade e não sejam influenciadas por outros interesses ou por 
outras partes. 
 
O órgão de certificação deve também: 
 
• Identificar, analisar e documentar as possibilidades de conflitos de 
interesses provenientes do fornecimento da certificação, incluindo 
quaisquer conflitos resultantes de seus relacionamentos.  
 
• Demonstrar à Abrapa e às associações estaduais que ele é 
acreditado por organismo de acreditação signatário do IAF - 
International Accreditation Forum e atende, portanto, às normas e 
regulamentos que lhe permitem auditar e conceder certificações.  
 
• Comprovar a competência de seus auditores, os quais devem atender 
aos requisitos mínimos estabelecidos pelo programa ABR e ser 
qualificados através de competência técnica, treinamentos específicos 
e experiências relevantes para o processo de certificação ABR. 
 
Outros requisitos, critérios e deveres, no tocante ao relacionamento 
com a Abrapa e as associações estaduais, estão contidos nos 
Contratos de Credenciamento entre essas associações e as 
certificadoras credenciadas.  
 

 
 

 

 

CANDIDATURA DE CERTIFICADORAS 
 

A candidatura ocorre entre agosto e setembro de cada ano, 

quando os órgãos auditores devem comprovar à Abrapa e às 

associações estaduais que seus auditores são devidamente 

credenciados para exercer sua função e realizar com qualidade 

a auditoria das fazendas produtoras de algodão.  
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PAPEL DO AUDITOR INDEPENDENTE 
 
Os auditores representam a credibilidade do programa ABR nas 
fazendas produtoras de algodão. Eles têm um papel vital na prestação 
de informações às associações estaduais e influenciam 
significativamente o processo de certificação ABR. 
  
O papel básico do auditor é ser um coletor independente de fatos e 
evidências. Isso deve ser sempre explicado e esclarecido para os 
gestores das fazendas. Em nenhum momento o auditor deve debater 
resultados com os gestores ou procurar convencê-los de qualquer 
coisa. É de sua responsabilidade assegurar que a verificação para fins 
de certificação da propriedade rural transcorra sem problemas. 
 
Especificamente para o auditor líder, são atribuídas as seguintes 

tarefas: 
• Conduzir as reuniões de abertura e de encerramento; 
• Designar atribuições específicas para outro(s) auditor(es), se for 
necessário mais de um auditor em campo; 
• Tomar a decisão final em questões controversas;  
• Gerenciar o tempo durante a auditoria e durante a preparação e 
elaboração de relatórios;  
• Aprovar o relatório antes do envio para a associação estadual, 
escrevendo-o se nececessário. 
  
Os auditores devem buscar novas formas de procedimento para  
verificação e contribuir para a melhoria do protocolo de verificação. As 
associações estaduais valorizam o feedback do campo e a perspectiva 
de evolução que somente os auditores podem proporcionar. 
 
  

 
 

 

 
 
EXPECTATIVA EM RELAÇÃO À CONDUTA DOS AUDITORES 
É esperado que todos os auditores exerçam suas atividades 
valorizando os princípios da cordialidade, respeito, imparcialidade, 
profissionalismo e integridade. As decisões e práticas dos auditores 
devem demonstrar diariamente o seu forte compromisso de seguir as 
práticas éticas e socialmente responsáveis. Todas as avaliações de 
conformidade do programa ABR devem ser conduzidas dentro desse 
espírito e de forma independente. Qualquer ocorrência envolvendo a 
auditoria, que não esteja de acordo com essas diretrizes, deve ser 
incluída no relatório pela equipe auditora. 
 
QUALIFICAÇÕES DO AUDITOR 
O auditor deve possuir ou adquirir as seguintes qualificações, 
anteriormente à realização da verificação da propriedade rural com 
vistas à certificação ABR:  
 
• Educação e experiência de trabalho: Ele deve ter concluído com 
êxito o ensino de nível superior – preferencialmente em ciências 
agrárias ou ciências ambientais – ou o ensino técnico agrário, de 
recursos humanos, de segurança do trabalho, de meio ambiente ou 
saúde ocupacional, ou ainda ter comprovada experiência de trabalho 
em atividades agrícolas e no agronegócio, de maneira a possuir 
conhecimento adquirido sobre o contexto e os problemas prevalentes 
que exigem maior sensibilidade ou uma investigação mais aprofundada 
sobre a atividade de produção de algodão, bem como das condições 
culturais e sociais da região onde irá realizar a auditoria.  
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• Conhecimento sobre as leis: Ele deve ter conhecimento minucioso 
ou ser capacitado e treinado em relação às leis e normas nacionais 
que se aplicam à conformidade da relação de trabalho e meio 
ambiente, em especial com foco nos itens da lista de Verificação para 
Certificação da Propriedade (VCP).  
 

• Conhecimento sobre o programa ABR: O órgão certificador deve 
ter participação comprovada em treinamento do programa ABR 
oferecido pela Abrapa ou associação estadual, a cada safra, com carga 
horária mínima de 10 horas. No treinamento, os representantes da 
certificadora devem adquirir conhecimentos sobre os critérios do 
programa e sobre o preenchimento correto dos formulários e relatórios.  
O treinamento será ministrado preferenciamente em Brasília, no 
Distrito Federal, ou em lugar que ofereça melhor logística para a 
reunião das equipes. 
 
Os representantes treinados comprometem-se a repassar os 
conhecimentos para outros auditores da certificadora envolvidos no 
programa ABR. A comprovação dessa exigência será feita através de 
listas de presença e outras evidências como materiais didáticos, 
fotografias, etc. 
 
• Conhecimento em auditorias: O auditor deve demonstrar 
capacidade para realizar com competência os processos específicos 
de avaliação de conformidade, incluindo o conhecimento de técnicas 
de realização de entrevistas com trabalhadores, revisão e análise de 
registros e documentos e verificação física de locais de trabalho, 
maquinários, veículos e equipamentos, além de outras técnicas de 
realização de auditorias. O conhecimento deve ser comprovado 
através dos respectivos certificados. 
 

 
 

 
AVALIAÇÃO DOS AUDITORES 
Os órgãos auditores terão seu desempenho avaliado pelas 
associações estaduais, através de documento específico criado pela 
Abrapa para avaliação da qualidade da auditoria de certificação ABR.  
  
Os principais pontos avaliados são a técnica associada à qualidade do 
trabalho, a comunicação e o tempo de resposta. 
  
• Técnica: Inclui o funcionamento do programa ABR, procedimentos 
operacionais e orientações contidas no protocolo de verificação; o 
conhecimento da importância e adequação das evidências de não 
conformidades e dos itens não aplicáveis, com comentários justificando 
os apontamentos dos mesmos;  e a avaliação dos fatores que podem 
afetar a confiabilidade dos resultados da verificação. 
 
• Comunicação e tempo de resposta: Inclui o fornecimento de 
respostas rápidas e abrangentes aos pedidos de informações e 
esclarecimentos, bem como o auxílio na distribuição de informações 
para as associações estaduais com vistas ao aprimoramento do 
processo e compartilhamento de informações. 
 

Deve-se respeitar os prazos de lançamentos de informações no 
sistema ABR, conforme o regulamento do programa e o contrato de 
auditoria. 
 
• Coleta de informações: O auditor deve ater-se apenas às 
informações constantes da lista de Verificação para Certificação da 
Propriedade (VCP) e que sejam referentes ao ano/safra da auditoria 
para certificação da unidade produtora. 
  
Portanto, informações que fujam ao escopo do programa ABR não 
deverão ser coletadas. 
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PROCESSO DE VERIFICAÇÃO EXTERNA 
 
Verificação Externa é o processo sistemático, independente e 
documentado, realizado por terceira parte, que avalia a confiabilidade 
dos dados declarados pelo produtor de algodão, com base em critérios 
acordados entre a fazenda e o verificador. 
  
O processo de verificação externa tem como objetivo avaliar a 
conformidade da fazenda em relação aos critérios do Programa 
Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e a exatidão das informações 
reportadas, de acordo com as orientações contidas no Protocolo de 

Verificação para Certificação ABR (adiante), com suporte do Guia 

Técnico do Programa ABR e do Regulamento ABR, assegurando a 
credibilidade da certificação. 
 
A verificação externa é realizada in situ, e as informações são obtidas 
a partir de entrevistas com a administração e trabalhadores da 
fazenda, inspeção e observação visual e checagem e análise de 
documentos e registros. 
 

O sucesso de cada verificação depende muito da colaboração da 
administração da fazenda, ao fornecer pleno acesso à propriedade e 
aos registros pertinentes, bem como liberar os trabalhadores para 
entrevistas. Depende também da qualidade do trabalho desenvolvido 
pelos auditores designados para conduzir as visitas de verificação 
independente.  
  
A qualidade da auditoria, por fim, está relacionada à preparação da 
mesma, às capacidades e conhecimentos técnicos do auditor e ao 
pleno conhecimento do programa ABR, em especial os seus critérios, 
os parâmetros de certificação e as listas de verificação. 
 

O Guia Técnico é uma publicação da Abrapa, que tem por objetivo orientar e preparar a 

produtor para a certificação ABR. Ele é estruturado em seis temas importantes para a 

realidade da cotonicultura no contexto de sustentabilidade: normas gerais de direito do trabalho 

rural; normas gerais de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente do trabalho rural; 

manejo da água, solo e meio ambiente; manejo integrado de pragas; manejo adequado de 

variedades transgênicas; colheita, armazenagem e beneficiamento do algodão. 
 

A versão online do Guia Técnico do Programa ABR está acessível no seguinte endereço: 

http://www.abrapa.com.br/noticias/Paginas/Abrapa-lanca-Guia-Tecnico-do-ABR.aspx 
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8. ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE RELATÓRIO 

 

 

VISÃO GERAL DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO EXTERNA  
 
A visão geral do processo de verificação, cujos passos principais são apresentados na figura abaixo e detalhados a seguir, destina-se a orientar o 
auditor no desempenho da sua função. 

1. PREPARAÇÃO DA AUDITORIA 

2. REUNIÃO DE ABERTURA E 
ENTREVISTA COM ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA 

(MANAGEMENT INTERVIEW) 

3. TOUR PELA FAZENDA E INSPEÇÃO VISUAL  

5. REVISÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS  

6. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  

7. REUNIÃO DE ENCERRAMENTO 

4. ENTREVISTAS COM TRABALHADORES  
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1. PREPARAÇÃO DA AUDITORIA 

De pleno conhecimento do fluxo de auditoria, o auditor deve preparar  
um roteiro passo a passo, para conduzir o seu trabalho com 
profissionalismo e eficiência. 
 

2. REUNIÃO DE ABERTURA E ENTREVISTA COM A 

ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA 

A reunião deve ser feita de acordo com metodologia da própria 
certificadora. Entretanto, cabe ressaltar que é imprescindível a 
presença do representante ou preposto designado para acompanhar o 
programa ABR na propriedade ou, caso ausente, de seu substituto, 
devendo a fazenda informar previamente à auditoria o nome desse 
profissional. 
 
 
 
 
  
  
3. TOUR PELA FAZENDA E INSPEÇÃO VISUAL 

O tour é realizado conforme critérios da própria certificadora. 
  
4. ENTREVISTAS COM TRABALHADORES 

As entrevistas têm o objetivo de confirmar evidências verificadas ou 
dúvidas levantadas pelo auditor. Sugere-se que sejam feitas de 
maneira informal, abordando-se os entrevistados ao longo da visita. 
Entretanto, poderão ser utilizadas outras metodologias a critério dos 
auditores.  
  
5. REVISÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS 
Será realizada conforme critérios da própria certificadora. 
 
 
 

 

 

6. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
Poderá ser feita no dia e local da auditoria ou posteriormente, desde 
que respeitados os prazos estabelecidos no programa ABR. 
  
7. REUNIÃO DE ENCERRAMENTO 
Aplicam-se as mesmas recomendações mencionadas na reunião de 
abertura. 
  
8. ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE RELATÓRIO 
As informações da lista de Verificação para Certificação da 

Propriedade (VCP) deverão ser inseridas e confirmadas no sistema 
ABR em até 7 (sete) dias corridos após o final da auditoria, com 
a comprovação da certificação. 
 
 Recomenda-se que participem da reunião de abertura 

representantes das diversas áreas técnicas, operacionais e 

administrativas a serem envolvidas. 

Caso a fazenda não seja aprovada, mas cujas não conformidades 

identificadas sejam leves e passíveis de correção, de acordo com a 

interpretação do auditor, será dado um prazo para tal, podendo 

haver necessidade de nova visita da certificadora. 
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PRAZOS DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO 
Decorrência da aplicação da lista de Verificação para Certificação 

da Propriedade (VCP) pelo órgão auditor.  
 
Os prazos-limite para a execução das diversas etapas, desde a 
auditoria até a emissão do Certificado de Conformidade ABR, variam 
conforme a situação e são descritos a seguir: 
 

Situação 1: a certificadora conclui que a fazenda não está apta a 

ser certificada. 
Nesse caso, o processo se encerra com a apresentação do relatório de 
auditoria, em até 7 (sete) dias corridos. 
 

Situação 2: a certificadora conclui que a fazenda apresenta não 

conformidades sem gravidade, cuja solução pode ensejar a 

certificação. 
Nesse caso, a fazenda terá que apresentar evidências de correção 
dessas não conformidades, que serão aceitas ou não, a critério da 
equipe auditora. Após isso, a certificadora poderá validar ou não a 
certificação da fazenda, através da análise das evidências 
comprobatórias. Se for validada, a certificadora concluirá o relatório de 
auditoria (lista VCP preenchida) e informará a certificação da fazenda 
no sistema ABR. 
Os prazos-limite para a conclusão de cada uma dessas etapas 
constam da figura “Situação 2”, ao lado. 
 
Situação 3: a certificadora conclui que a fazenda está aprovada 

para certificação. 
As etapas e prazos-limite envolvidos são os constantes da figura 
“Situação 3”, ao lado. 
  
 

Até 15 dias corridos após a auditoria 
A fazenda soluciona as não conformidades identificadas durante a 

auditoria 

Até 5 dias corridos após a solução das não conformidades 
A certificadora analisa as evidências e recomenda ou não a 

certificação 

Até 7 dias corridos após a decisão de certificação 
A certificadora finaliza a VCP e confirma a aprovação da fazenda, 

incluindo-a no sistema ABR 

Até 30 dias corridos após a aprovação pela certificadora e 

confirmação da fazenda no sistema ABR 
A certificadora emite o Certificado de Conformidade ABR e o entrega 

à associação estadual 

Até 7 dias corridos após a auditoria 
A certificadora finaliza a VCP e confirma a aprovação da fazenda, 

incluindo-a no sistema ABR 

Até 30 dias corridos após a aprovação pela certificadora e 

confirmação da fazenda no sistema ABR 
A certificadora emite o Certificado de Conformidade ABR e o entrega 

à associação estadual 

A observância dos prazos por parte de todos os envolvidos é fundamental para que, ao final do processo, não haja atrasos no 

recebimento, pela fazenda, do Certificado de Conformidade ABR e na produção dos selos que irão  identificar os fardos de algodão da 

safra certificada. 

 

 

 

Situação 2 – Fazenda apresenta não conformidades sem gravidade 

Situação 3 – Fazenda está aprovada para certificação 
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PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO 

DO PROGRAMA ABR 
 
O Protocolo de Verificação para Certificação do Programa ABR, 

apresentado a seguir, é baseado na lista de Verificação para 

Certificação da Propriedade (VCP). Ele foi elaborado pela Abrapa e 
associações estaduais com suporte de uma consultoria e auditoria 
externa focada em sustentabilidade, com o objetivo de informar aos 
órgãos de certificação e aos produtores rurais a relevância, abrangência, 
consistência, rigor e transparência das informações que evidenciam a 
conformidade com o programa ABR. 
 
Por meio dele, os produtores poderão conhecer e se preparar melhor 
para o processo de verificação de conformidade com vistas à 
certificação de suas propriedades. Por sua vez, os auditores terão neste 
documento orientações para conduzir da melhor maneira o seu trabalho 
em campo. 
 
A lista de Verificação para Certificação da Propriedade (VCP), 

preenchida pela certificadora ao final do processo de auditoria, 

constituirá oficialmente o Relatório de Auditoria. 

 
A QUEM SE DESTINA ESTE PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO 
Este protocolo destina-se prioritariamente aos auditores externos 
encarregados da verificação de conformidade das propriedades rurais e 
aos órgãos ou empresas de certificação.  
 
Destina-se também:  
• Aos gestores e administradores de propriedades rurais produtoras de 
algodão, interessados no programa Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR);  
• Ao corpo técnico das associações estaduais que gerenciam o 
programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR). 
 
 

 
COMO O PROTOCOLO ESTÁ ORGANIZADO  
O Protocolo reproduz a lista de Verificação para Certificação da 
Propriedade (VCP) com os mesmos 179 itens distribuídos em 8 
critérios, que são observados no processo de certificação. 
  
Quando aplicável, os itens são complementados por orientações de 
“Como evidenciar” a verificação de conformidade, assim como a sua 
“Fundamentação legal”, de modo a conduzir e  uniformizar o trabalho 
dos auditores em campo.   
 
_________________________________________________________ 
 

  

Para a realização dos serviços de auditoria em cada fazenda, está 
prevista a alocação de dois homens/dia por um dia  (2HD/1 dia), ou um 
homem dia por dois dias (1HD/2 dias), independentemente do tamanho 
da propriedade e da quantidade de funcionários. 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DOCUMENTOS RECOMENDADOS PARA CONSULTA: 

• Contratos entre a Abrapa e associações estaduais e os órgãos de 
certificação credenciados. 
• Material ABR disponível online em www.abrapa.com.br: 

Termo de Adesão, Regulamento ABR, lista de Verificação para 
Diagnóstico da Propriedade (VDP), Plano de Correção de Não 
Conformidades (PCNC) e lista de Verificação para Certificação da 
Propriedade (VCP).  
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PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA ABR 

Evidências, fundamentação legal e observações 

 

Para acesso rápido ao início de cada critério da lista de verificação, clique nos próprios títulos do índice abaixo. Ao final de cada critério 

da lista, é possível retornar ao índice clicando “voltar ao topo”. 
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CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações

1.1 A fazenda, ao contratar o trabalhador por 

prazo de experiência, safra ou 

indeterminado, antes do início das 

atividades, registra o contrato de trabalho 

na CTPS e os dados relativos  à data de 

admissão, à função, à remuneração e, se 

houver, às condições especiais de seu 

contrato de trabalho?

Entrevistas: Escolher trabalhadores em setores diversos 

para saber detalhes da contratação, desde registro em 

CTPS, data de admissão, remuneração, até condições 

especiais de trabalho se houverem (ex. contrato de 

experiência). Buscar entrevistar  pelo menos 2 

funcionários  recém contratados e verificar o 

procedimento de contratação.

Verificação Física: CTPS, Livro ou Ficha de Registro 

Eletrônico de Empregado e, se houver, Contrato de 

Trabalho escrito. Verificar, caso aplicavél, empregados 

em processo de admissão no setor de RH.

Análise Documental: Solicitar ao setor de RH o registro 

dos trabalhadores entrevistados no campo, para 

conferência de dados. Analisar o contrato de experiência 

dos funcionários recém contratados. Solicitar ao setor de 

RH, caso aplicável, a relação de funcionários que estão 

sendo contratados no momento e analisar a 

documentação e o correspondente procedimento de 

admissão. 

Art. 29 da CLT  O auditor deve, em cada auditoria, 

selecionar uma amostragem mínima de 

15% dos funcionários, para entrevistas 

individuais e, consequentemente, cruzar 

as informações com a documentação de 

RH para validar as informações obtidas 

em campo. As entrevistas devem ser 

focadas nos trabalhadores de campo e 

processamento, caso existam. 

1.2 O livro e/ou fichas de registro manual ou 

eletrônico de empregados da fazenda 

estão corretamente preenchidos?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e com o 

encarregado do setor de RH.

Verificação Física: Examinar por amostragem os 

registros dos contratos dos empregados no Livro ou 

Fichas de Registro Eletrônico de Empregados.

Análise Documental: Examinar o Livro ou Fichas de 

Registro Eletrônico de Empregados no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável, para 

conferência de dados.

Art. 41 da CLT  

1.3 O Livro de Inspeção do Trabalho e 

Emprego encontra-se no local de trabalho, 

à disposição da fiscalização do Ministério 

do Trabalho e Emprego?  

Entrevista: Com o representante da fazenda. 

Verificação Física: Pedir a exibição do LIT – Livro de 

Inspeção do Trabalho.

Análise Documental: Verificar no local de trabalho o 

Livro de Inspeção e analisar anotações passadas, a fim 

de obter um histórico mais amplo da precisão da 

organização.

Portaria METPS 3.158/1971 
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CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações

1.4 A fazenda possui, em arquivo, os recibos 

de devolução da CTPS no prazo de 48 

horas, ao trabalhador, após o registro ou 

alteração do contrato de trabalho?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Perguntar 

se a CTPS está sendo devolvida no prazo de 48 horas.

Verificação Física: Recibo de Devolução da CTPS e 

regimento interno de admissão.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável se existe, 

por amostragem, o Recibo de Devolução da CTPS e se 

ele está assinado pelo empregado.

Art. 29 da CLT O prazo para que o empregador realize as 

anotações necessárias na CTPS e a 

devolva ao empregado é de 48 (quarenta 

e oito) horas. No entanto, é comum no 

meio rural que as empresas mantenham a 

carteira de trabalho do funcionário até que 

ele tenha completado seu devido registro 

com a empresa. Em muitos casos, os 

funcionários também solicitam que a 

empresa mantenha a carteira de trabalho 

no setor de RH, para que seja mantida 

guardada e segura até o fim da relação de 

trabalho. Assim, é importante analisar  a 

política interna da empresa na condução 

dessas situações.

1.5 A fazenda, quando cobra a utilidade 

habitação, observa o limite legal de 20% 

em relação ao valor do salário mínimo?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Perguntar 

se a fazenda cobra a utilidade habitação e qual é o valor 

descontado.

Verificação Física: Autorização de desconto, folha de 

pagamento e/ou  recibo salarial.

Análise Documental: Verificar se existe autorização do 

trabalhador para o desconto da parcela habitação/moradia 

em seu salário e, caso positivo, se é observado o limite de 

20% do salário mínimo.

Artigo 9º da Lei 5.889/73 Uma observação geral deve existir para a 

aplicação desta lista: o perfil do 

empregador determina qual legislação 

trabalhista é aplicavel ao empreendimento. 

No caso, a CLT ou a Lei 5.899/73. Neste 

caso especifico, o Artigo 458 §3 da CLT se 

refere às utilidades como a alimentação e 

moradia. 

Vale mencionar que é também obrigação 

do empregador comunicar ao sindicato de 

trabalhadores o pagamento das utilidades. 

Se não houver a comunicação, no caso de 

uma eventual ação trabalhista, as 

utilidades podem ser consideradas 

"gratuitas" e o empregador pode ser 

obrigado a ressarcir ao trabalhador os 

"descontos" de utilidades em seu salário.

Devido ao curto período de duração de 

uma auditoria e o número extenso de 

pontos a serem controlados pelos 

auditores, consideramos que não deva ser 

exigido ao auditor verificar se a 

comunicação ao sindicato ocorreu.
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1.6 A fazenda, quando fornece e desconta a 

utilidade alimentação, observa o limite 

legal de 25% do valor do salário mínimo?

Entrevistas: Com funcionários,com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Perguntar 

se a fazenda cobra a utilidade alimentação e qual é o 

valor  descontado. 

Verificação Física: Autorização de desconto, folha de 

pagamento e/ou recibos salarial.

Análise Documental: Verificar se está prevista em 

cláusula do contrato de trabalho, por escrito, a 

autorização de desconto da alimentação na Folha e 

Recibo de Pagamento, no setor de RH da fazenda ou no 

escritório contábil responsável.

Artigo 9º da Lei 5.889/73 Uma observação geral deve existir para a 

aplicação desta lista: o perfil do 

empregador determina qual legislação 

trabalhista é aplicavel ao empreendimento. 

No caso, a CLT ou a Lei 5.899/73. Neste 

caso específico, o Artigo 458 §3 da CLT se 

refere às utilidades como a alimentação e 

moradia. 

Vale mencionar que é também obrigação 

do empregador comunicar ao sindicato de 

trabalhadores o pagamento das utilidades. 

Se não houver a comunicação, no caso de 

uma eventual ação trabalhista, as 

utilidades podem ser consideradas 

"gratuitas" e o empregador pode ser 

obrigado a ressarcir ao trabalhador os 

"descontos" de utilidades em seu salário.

Devido ao curto período de duração de 

uma auditoria e o número extenso de 

pontos a serem controlados pelos 

auditores, consideramos que não deva ser 

exigido ao auditor verificar se a 

comunicação ao sindicato ocorreu.

1.7 O pagamento dos salários é efetuado até 

o 5º dia útil do mês subsequente ao 

vencido?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Saber se o 

pagamento de salários ao trabalhador, na fazenda, é feito 

regularmente até o quinto dia útil do mês seguinte. Saber 

se existem pagamentos adicionais ou pagamentos 

realizados informalmente.

Verificação Física: Recibos de Pagamentos Salariais.

Análise Documental: Verificar por amostragem, no setor 

de RH da fazenda ou no escritório contábil responsável, 

se a primeira via dos Recibos de Pagamentos estão 

devidamente datados e assinados pelo próprio funcionário.

Art. 459 § 1º da CLT 
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1.8 Os trabalhadores contratados por salário 

fixo ou por produção recebem pelo menos 

o valor equivalente ao salário mínimo 

nacional, estadual, ou o piso da categoria 

e os recibos de pagamentos salariais 

discriminam todas as parcelas 

descontadas?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Perguntar 

se a fazenda descrimina todas as parcelas pagas e 

descontadas no recibo  de pagamento.

Verificação Física: Recibos de pagamentos, Convenção 

ou Acordo Coletivo com o Sindicato Rural.

Análise Documental: Verificar se há convenção ou 

acordo coletivo com registro de piso salarial. Verificar, no 

setor de RH da fazenda ou no escritório contábil 

responsável, se os Recibos de Pagamentos discriminam 

todas as parcelas pagas e descontadas.

Art. 225 do Decreto 

3048/1999 

Sempre, no início da auditoria, o auditor 

deve solicitar à fazenda uma cópia da 

convenção ou acordo coletivo, já que esse 

documento representa a base mínima dos 

benefícios dos trabalhores. 

1.9 Quando o pagamento de salário é 

efetuado mediante cheque, a fazenda 

proporciona meios para que o empregado 

possa descontá-lo no mesmo dia, dentro 

do expediente bancário?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH, para saber 

a forma de pagamento dos salários. Se houver 

pagamento em cheque, saber se a fazenda libera o 

empregado em tempo hábil para efetuar o respectivo 

desconto na agência bancária.

Verificação Física: Recibos de Pagamentos Salariais.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda ou escritório contábil responsável, a forma de 

pagamento dos salários (em dinheiro, depósito em conta 

ou cheque).

Portaria nº 3.281 do 

Ministério do Trabalho

1.10 Os recibos salariais são assinados e 

datados corretamente pelo empregado 

e/ou, quando o empregado é analfabeto, 

contêm sua impressão digital e são 

assinados a rogo por colega de trabalho?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Perguntar 

se o recibo está sendo datado e assinado pelo próprio 

empregado.

Verificação Física: Recibos de Pagamentos.

Análise Documental: Verificar por amostragem, no setor 

de RH da fazenda ou no escritório contábil responsável, 

se os recibos de pagamentos estão sendo devidamente 

assinados e datados pelo próprio funcionário.

Art. 464 da CLT
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1.11 A fazenda paga corretamente as horas 

extras trabalhadas e anotadas nos 

registros de ponto obrigatórios ou em 

outros não obrigatórios? 

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH.  Saber se o 

funcionário faz horas extras e se a fazenda paga 

corretamente as horas extras computadas. Verificar se as 

horas in itinere  estão sendo corretamente aplicadas e 

refletem a realidade. Verificar a política de RH para horas 

extras.

Verificação Física: Controle de Frequência, Recibo e 

Folha de Pagamento. Cruzar as informações de horas de 

trabalho com as informações coletadas nas entrevistas 

com os funcionários.

Análise Documental: Verificar por amostragem, no setor 

de RH,  os controles de frequência e na folha e recibo de 

pagamento, para confirmar se estão sendo devidamente 

pagas as horas extras trabalhadas. Verificar se na 

convenção e acordo coletivo existem regulamentações 

sobre horas extras e jornadas adicionais.

Art. 59 da CLT Comumente, as horas in itinere  no campo 

não são corretamente conduzidas, 

especialmente no caso de trabalhadores 

temporários. Frequentemente as 

convenções coletivas podem conter 

decisões adicionais que diferem da 

legislação trabalhista; portanto, é sempre 

importante que o auditor entenda essas 

determinações para fazer a interpretação 

correta da realidade.

1.12 A fazenda com mais de 10 empregados 

mantém controle obrigatório de jornada 

(manual, mecânico ou eletrônico) de seus 

empregados? 

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Perguntar 

o número atual de funcionários na fazenda e, conforme o 

caso,  qual o tipo de controle de jornada que está sendo 

utilizado.   

Verificação Física: O empregador, na gestão de seu 

empreendimento, deve controlar e fiscalizar a assiduidade 

e pontualidade de seus funcionários, sendo obrigatório 

para fazendas e empresas com mais de 10 trabalhadores 

adotar um sistema de anotação da hora de entrada e de 

saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, 

podendo haver pré-assinalação do período de repouso e 

refeição. 

Análise Documental: Verificar, por amostragem,  o 

número de funcionários existentes na folha de pagamento 

e/ou guias de recolhimento de FGTS, para confirmar se a 

fazenda enquadra-se na obrigação legal de possuir 

instrumento de controle de jornada.

Art. 74 § 2º da CLT
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1.13 O controle de jornada é diariamente 

assinalado e/ou registrado pelo próprio 

empregado?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Saber se 

os empregados assinam o cartão de ponto ou, quando a 

fazenda tiver o sistema do Registro Eletrônico de Ponto, 

se recebem o respectivo protocolo.

Verificação Física: Controle de Frequência - manual 

(Livro, Cartão ou Folha), mecânico ou eletrônico.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável, se os 

controles de frequência - manual (Livro, Cartão ou Folha), 

mecânico ou eletrônico - estão sendo assinados e/ou 

registrados pelo próprio empregado.

Não existe previsão legal 

1.14 A fazenda não pratica nem permite que a 

jornada diária de trabalho de seus 

empregados exceda o limite legal de 8 

horas normais acrescidas de 2 extras 

diárias voluntárias e eventuais, com 

exceção das previsões legais?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Saber 

como está sendo executada a jornada diária, semanal e 

mensal de trabalho e verificar se a fazenda observa o 

limite legal de 10 horas diárias. Saber se existe um 

sistema formal ou informal de banco de horas.

Verificação Física: Controle de Frequência - manual 

(Livro, Cartão ou Folha), mecânico ou eletrônico.

Análise Documental: Verificar os controles de frequência 

- manual (Livro, Cartão ou Folha), mecânico ou eletrônico - 

 no setor de RH da fazenda ou no escritório contábil 

responsável.  Verificar se a fazenda utiliza o modelo de 

banco de horas e se ele está sendo respaldado através 

de um acordo coletivo.

Art. 58 CLT  Comumente, as horas in itinere  no campo 

não são corretamente conduzidas, 

especialmente no caso de trabalhadores 

temporários. Frequentemente as 

convenções coletivas podem conter 

decisões adicionais que diferem da 

legislação trabalhista; portanto, é sempre 

importante que o auditor entenda essas 

determinações para fazer a interpretação 

correta da realidade.                                                                                                         

                                                                     

Em algumas situações, o sistema de 

banco de horas pode surgir no meio rural, 

especialmente naquelas em que há 

previsão de picos de produção e 

processamento. Para a existência de um 

banco de horas, ele deve estar respaldado 

por um acordo coletivo com o sindicato 

rural.
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1.15 A fazenda paga corretamente aos 

empregados que trabalham das  21h às 

05h, em atividades agrícolas, o adicional 

noturno de 25% sobre a hora normal?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Perguntar 

se a fazenda realiza trabalho noturno e qual o horário.

Verificação Física: Identificar os setores com atividades 

noturnas e saber quais são os empregados que as 

executam ( ex. operadores de máquinas, vigias,etc). 

Análise Documental: Verificar, no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável, se constam 

os Recibos e Folhas de Pagamento dos empregados que 

trabalham em jornada noturna e se o adicional noturno de 

25% sobre a hora normal diurna é efetivamente pago ao 

trabalhador.

Art. 7º da Lei 5.889/73 

1.16 A fazenda concede regularmente  aos 

empregados o intervalo intrajornada para 

descanso e refeição de no mínimo 1 hora 

e no máximo de 2 horas?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Saber se a 

fazenda concede o intervalo diário de almoço mínimo de 1 

hora e máximo de 2 horas.

Verificação Física: Controle de Frequência - manual 

(Livro, Cartão ou Folha), mecânico ou eletrônico.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável, os 

controles de frequência e confirmar se é respeitado o 

intervalo mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas de 

intervalo para descanso e refeição.

Art. 71 da CLT 

1.17 A fazenda concede regularmente aos 

empregados o intervalo interjornada para 

descanso de no mínimo 11 horas?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Perguntar 

qual é a jornada diária de trabalho e como está sendo 

realizada.

Verificação Física: Controle de Frequência - manual 

(Livro, Cartão ou Folha), mecânico ou eletrônico.

Análise Documental: Verificar o controle de frequência - 

manual (Livro, Cartão ou Folha), mecânico ou eletrônico - 

no setor de RH da fazenda ou no escritório contábil 

responsável, e confirmar se é respeitado o intervalo 

mínimo de 11 horas para descanso entre duas jornadas.

Art. 66 da CLT e Art. 5º da 

Lei de Trabalho Rural
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1.18 A fazenda concede regularmente aos 

empregados o descanso semanal 

remunerado de 24 horas?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Perguntar 

se a fazenda concede regularmente o descanso semanal.

Verificação Física: Controle de Frequência - manual 

(Livro, Cartão ou Folha), mecânico ou eletrônico.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável, os 

controles de frequência e confirmar se é respeitado o 

intervalo semanal mínimo de 24 horas e se o mesmo 

coincide com os domingos, a não ser em caso de trabalho 

por escala, por conveniência pública ou necessidade 

imperiosa do serviço.

Art. 67 da CLT  

1.19 O trabalho, em dias de descanso semanal 

remunerado e feriados, é pago com o 

adicional de 100%?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Saber se a 

fazenda solicita que seus empregados trabalhem nos 

feriados e domingos e se, nesses casos, paga o adicional 

de 100% das horas trabalhadas.

Verificação Física:Controle de Frequência - manual 

(Livro, Cartão ou Folha), mecânico ou eletrônico -, Recibo 

e Folha de Pagamento.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável, se nos 

controles de frequência houve trabalho em domingos e 

feriados e se estes foram remunerados com o adicional 

de 100%.

Art. 67 da CLT  

1.20 A fazenda concede regularmente as férias 

aos seus empregados dentro do período 

concessivo legal?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Saber, por 

amostragem, se as férias são concedidas no prazo legal.

Verificação Física: Contrato de Trabalho, Escala de 

Férias, Aviso e Recibo de Férias.

Análise Documental: Verificar por amostragem, no setor 

de RH, os avisos e recibos de férias, se os empregados 

estão usufruindo as férias nos 12 meses seguintes ao 

período aquisitivo (cada 12 meses) e se há casos em que 

o empregado recebe em dobro.

Art. 134 da CLT 
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CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações

1.21 As parcelas variáveis de natureza salarial 

(horas extras, reflexos, adicionais e 

outras) integram pela média o valor da 

remuneração das férias, 13
o
 salário, aviso 

prévio e recolhimentos de FGTS e INSS?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Perguntar 

se os reflexos das horas extras e adicionais estão sendo 

integrados para efeito de cálculo do FGTS, INSS, Férias e 

13º Salário.

Verificação Física: Recibos Salariais e Folha de 

Pagamento.

Análise Documental: Verificar os controles de frequência 

no setor de RH da fazenda ou no escritório contábil 

responsável, para saber se existe registro de horas 

extras, adicionais de periculosidade ou insalubridade, 

adicionais noturnos e outros, e se eles incorporam o 

cálculo da remuneração para fins de recolhimento de 

FGTS, INSS, 13º salário, aviso prévio,etc.

Enunciado 89 do TST 

1.22 O 13º salário é regularmente pago em 

duas parcelas, sendo a primeira até o dia 

30 de novembro e a segunda até o dia 20 

de dezembro de cada ano?  

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Saber se o 

13º salário está sendo pago em duas parcelas, sendo a 1ª 

até 30 de novembro e a 2ª até o dia 20 de dezembro.

Verificação Física: Recibo e Folha de Pagamento.

Análise Documental: Verificar no setor de RH os recibos 

salariais assinados pelo empregado e/ou Folha de 

Pagamento.

Lei 4.749 de 12/08/1965

1.23 A fazenda recolhe regularmente o FGTS 

sobre a remuneração paga a cada 

empregado até o dia 07 de cada mês 

subsequente?  

Entrevistas: Com o representante da fazenda e com o 

encarregado do setor de RH. Saber se o FGTS está 

sendo recolhido dentro do prazo legal.

Verificação Física: Comprovantes de Recolhimento das 

Guias do FGTS.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável, as datas 

dos recolhimentos do FGTS, assim como um extrato 

recente da situação regular de pagamentos do FGTS.

Lei 5.107/1966, é regido 

pela Lei 8.036/1990 e 

alterações posteriores
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CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações

1.24 A fazenda desconta a contribuição 

previdenciária do empregado e a recolhe 

ao INSS (GPS), sobre a remuneração 

paga, até o dia 20 de cada mês 

subsequente?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Saber se a 

contribuição previdenciária do trabalhador está sendo 

descontada e recolhida dentro do prazo legal.

Verificação Física: Comprovante de Recolhimento da 

Guia GPS, comprovante de situação regular de 

pagamentos do INSS.

Análise Documental: Verificar no setor de RH a relação 

de empregados, os descontos previdenciários e os 

respectivos comprovantes das guias de recolhimento do 

INSS, assim como um extrato recente da situação regular 

de pagamentos do INSS.

O Produtor Rural Pessoa 

Física e o Produtor Rural 

Pessoa Jurídica 

(empresa) são 

responsáveis pelo 

recolhimento da 

contribuição 

previdenciária dos 

segurados empregados.

1.25 A fazenda encaminha anualmente ao 

MTE, no prazo legal, a guia RAIS - 

Relação Anual de Informações Sociais?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e com o 

encarregado do setor de RH. Saber se a RAIS é entregue 

dentro do prazo legal.

Verificação Física: Recibo de Entrega da RAIS.

Análise Documental: Comprovar no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável, se foi 

encaminhada a guia RAIS do ano anterior.

Decreto nº 76.900

1.26 A fazenda encaminha a guia CAGED - 

Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados ao MTE até o dia 07 de 

cada mês subsequente à movimentação 

das admissões e demissões?  

Entrevistas:  Com o representante da fazenda e com o 

encarregado do setor de RH. Saber se o CAGED é 

entregue no prazo legal.

Verificação Física: Recibo de Entrega do CAGED nos 

meses em que houve admissão ou demissão de 

empregados.

Análise Documental: Verificar o Recibo de Entrega do 

CAGED no setor de RH da fazenda ou no escritório 

contábil responsável.

Lei nº 4.923/65

1.27 Os direitos rescisórios são pagos no 

primeiro dia útil após o término do aviso 

prévio trabalhado e/ou até o décimo dia, 

quando o aviso prévio for indenizado ou 

dispensado o seu cumprimento?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e com o 

encarregado do setor de RH.  Saber se as verbas 

rescisórias, no caso do aviso prévio trabalhado, são 

pagas no primeiro dia útil, e até o décimo dia quando o 

aviso prévio for indenizado.

Verificação Física: Termo de Rescisão de Contrato de 

Trabalho e Aviso Prévio.

Análise Documental: Verificar o Termo de Rescisão de 

Contrato de Trabalho e o Aviso Prévio no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável.

Art. 477 - § 6º da CLT 
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1.28 As rescisões de contratos de trabalho 

(TRCT) de empregados com mais de 12 

meses são homologadas perante o 

Sindicato Laboral e/ou Ministério do 

Trabalho, Promotor, Defensor Público ou 

Juiz de Paz? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e com o 

encarregado do setor de RH. Saber se as rescisões de 

contratos de trabalho de empregados com mais de 12 

meses são homologadas nos órgãos competentes.

Verificação Física: Termo de Rescisão de Contrato de 

Trabalho e Aviso Prévio.

Análise Documental: Verificar no setor de RH os últimos 

Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho 

(homologados perante o Sindicato Laboral e/ou Ministério 

do Trabalho), se foi feito pelo sistema eletrônico 

homolognet e conferir o prazo do pagamento das verbas 

rescisórias.

Art. 477 § 1º da CLT 

1.29 Os exames médicos admissionais são 

feitos antes de o trabalhador iniciar as 

suas atividades laborais?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Saber se 

os exames médicos admissionais são realizados antes da 

contratação dos empregados.

Verificação Física: 1ª via do ASO (exame admissional) e 

PCMSO.

Análise Documental: Conferir por amostragem as datas 

da emissão do ASO – Exame de Saúde Ocupacional 

(exame admissional) e PCMSO, e as datas de admissão.

Art. 168 da CLT 

1.30 Na vigência do contrato do trabalho, a 

fazenda encaminha seus empregados 

para se submeterem a exames médicos 

periódicos e exames médicos de retorno 

ao trabalho?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH.  Perguntar 

se são realizados exames médicos periódicos de acordo o 

programa PCMSO e  suas funções laborais. Saber se, 

após a liberação da perícia médica em afastamento por 

mais de 30 dias , foi realizado exame médico de retorno 

ao trabalho antes do início das suas funções laborais.

Verificação Física: 1ª via do ASO (exame periódico) e 

PCMSO, e liberação da perícia médica.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável, a 1ª via do 

ASO (exame periódico) e PCMSO, e a liberação da 

pericia médica.

Art. 168 da CLT 
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1.31 Existe um sistema claro e transparente 

das medidas disciplinares, as quais estão 

sujeitas os trabalhadores e estas são 

comunicadas através de regulamentos, 

comunicações internas, manual de 

integração ou no quadro de avisos?

CMP Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda ou com o encarregado do setor de RH.  

Análise Documental: Normas expostas em local visível 

na fazenda ou no manual de integração ou no 

regulamento interno da empresa.

1.32 Na vigência do contrato de trabalho, a 

fazenda encaminha seus empregados 

para se submeterem a exames médicos 

de mudança de função?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH.   Perguntar 

se houve mudança de função e se foi realizado o exame 

médico de mudança de função.

Verificação Física: 1ª via do ASO (exame de mudança 

de função).

Análise Documental: Verificar a 1ª via do ASO (exame 

de mudança de função) no setor de RH da fazenda ou no 

escritório contábil responsável.

Art. 168 da CLT

1.33 Os exames médicos demissionais são 

feitos de acordo com o PCMSO até a data 

do pagamento das verbas rescisórias, 

excluídos os casos em que o último exame 

médico ocupacional ainda esteja válido?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Perguntar 

se quando os funcionários são demitidos são realizados 

os exames demissionais.

Verificação Física: 1ª via do ASO (exame demissional), 

recibo de entrega da 2ª via do ASO ao empregado e 

PCMSO.

Análise Documental: Verificar  a 1ª via do ASO (exame 

demissional), recibo de entrega da 2ª via do ASO ao 

empregado e PCMSO, no no setor de RH da fazenda ou 

no escritório contábil responsável.

Art. 168 da CLT 

1.34 A fazenda realiza exames médicos em 

conformidade com o PCMSO  e mantém 

em arquivo, à disposição da fiscalização, a 

primeira via do ASO - Atestado de Saúde 

Ocupacional - sendo a segunda via 

entregue ao trabalhador mediante recibo?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e com o 

encarregado do setor de RH. Perguntar se os exames 

médicos são realizados de acordo com o PCMSO e se a 

fazenda mantém em arquivo as 1ª vias à disposição da 

fiscalização.

Verificação Física: Por amostragem, as primeiras vias 

dos exames médicos ocupacionais.

Análise Documental: Verificar no setor de RH as vias 

originais dos exames médicos ocupacionais.

NR 7 e 31 (letras a, b, c, d, 

e)
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CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações

1.35 A fazenda paga regularmente o adicional 

de insalubridade de 10, 20 ou 40% sobre o 

valor do salário mínimo aos empregados 

que executem atividades em condições e 

locais insalubres (agentes químicos, 

físicos, biológicos e térmicos)?

Entrevistas: Saber com o representante da fazenda se 

os trabalhadores em atividades insalubres recebem o 

respectivo adicional.

Verificação Física: Recibos Salariais e Folha de 

Pagamento. Observar no  PCMSO ou programas de 

gestão os setores de atividades insalubres.

Análise Documental: Verificar nos recibos, folha de 

pagamento e PCMSO se a fazenda paga aos 

trabalhadores em atividades insalubres os respectivos 

adicionais de insalubridade de 10%, 20% ou 40%.  

Somente atividades previstas no programa de controle 

médico de saúde ocupacional.

Art. 192 da CLT

1.36 A fazenda não utiliza nem permite que os 

trabalhadores de 16 a 18 anos executem 

atividades em jornada noturna ou em 

condições e locais insalubres (agentes 

químicos, físicos, biológicos e térmicos e 

na  lavoura ou beneficiamento de algodão) 

ou perigosos?

CMP Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Saber se 

há funcionários de 16 a 18 anos trabalhando em 

atividades insalubres, perigosas ou em jornada noturna.

Verificação Física: Verificar nos locais de trabalho a 

existência de menores trabalhando em condições 

insalubres, perigosas ou em jornada noturna.

Análise Documental: Verificar no Livro ou Ficha de 

Registro de Empregados se há funcionários de 16 a 18 

anos registrados e posteriormente conferir as atividades 

que exercem.

Segundo a legislação 

brasileira, o trabalho em 

atividades consideradas 

perigosas e insalubres é 

proibido até os 18 anos.

1.37 A fazenda paga regularmente o adicional 

de periculosidade de 30% sobre o valor do 

salário contratual aos empregados que 

executem serviços em condições de risco 

à vida, em contato com substâncias 

inflamáveis, explosivas, radioativas ou em 

setor de energia elétrica em condição de 

risco acentuado?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e com o 

encarregado do setor de RH. Saber se a fazenda paga 

adicional de periculosidade para empregados que 

trabalhem em contato com agentes inflamáveis, 

explosivos ou energia elétrica de alta tensão.

Verificação Física: Recibos Salariais, Folha de 

Pagamento e PCMSO.

Análise Documental: Verificar no setor de RH os recibos 

e a folha de pagamento e conferir  se a fazenda paga 

adicional de periculosidade de 30% sobre o salário 

contratual.

Art. 193 § 1º da CLT 

LEGENDAS: CMP = Critério Mínimo de Produção (conformidade obrigatória); NA = Não Aplicável
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CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações

2.1 A fazenda não pratica, não solicita nem 

permite a utilização de mão de obra infantil 

(de criança ou adolescente menor de 16 

anos), sob qualquer pretexto, mesmo que 

eventual, em suas atividades?

CMP Entrevistas: Com o representante da fazenda e com o 

encarregado do setor de RH. Verificar se moram famílias 

na fazenda e o que os menores de 16 anos fazem no dia 

a dia da fazenda. Perguntar se  algum menor trabalha 

para a fazenda, mesmo que em serviços eventuais. 

Questionar se a fazenda tem uma política determinada 

para não contratar ou utilizar trabalho de menores sob 

qualquer pretexto, mesmo que por solicitação de seus 

familiares.

Verificação Física: Verificar se há presença de menores 

nos locais de trabalho. Entrevistá-los para saber se 

executam alguma atividade que possa ser considerada de 

interesse da fazenda (atividade-fim).

                                                                                      

Obs.: O auditor pode solicitar previamente ao setor de RH 

a lista completa de trabalhadores (nome, área, cargo, 

salário, data de admissão, data de nascimento) por cargo 

e incluir OBRIGATORIAMENTE nas entrevistas amostrais 

o trabalhador com menor idade da fazenda. Caso seja 

evidenciado o trabalho infantil, reunir o máximo de 

informações possíveis, especificamente:

a. sua verdadeira identidade e idade;

b. quando ele(s) foi(foram) contratado(s);

c. como ele(s) foi (foram) recrutado(s);

d. o trabalho que realizam;

e. quanto recebem e quantas horas eles trabalham;

f. onde está(estão) sua(s) família(s) e quem é(são) o(s) 

responsável por ele(s).

Art. 403 da CLT 

1 e. quanto recebem e quantas horas eles trabalham;

LEGENDAS: CMP = Critério Mínimo de Produção (conformidade obrigatória); NA = Não Aplicávelf. onde está(estão) sua(s) família(s) e quem é(são) o(s) 
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2. PROIBIÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

VOLTAR AO TOPO >>

CONFORMIDADE 
OBRIGATÓRIA PARA 

CERTIFICAÇÃO  



CMP SIM NÃO  NA Como Evidenciar? Fundamentação Observações

Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

encarregado do setor de RH e com trabalhadores, 

principalmente em atividades sazonais como capina. 

Saber se estão registrados e qual a forma da contratação. 

Se a contratação se deu em outro estado ou região, saber 

se a fazenda observou as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho para transportar os trabalhadores, 

em especial com relação à Certidão Declaratória de 

Transporte de Trabalhadores. Perguntar sobre a família 

do trabalhador, onde mora, etc. Ter sempre como objetivo 

verificar se houve contratação irregular em outro estado 

ou região. Perguntar de qual região é procedente, como 

ficou sabendo da vaga existente na fazenda, qual o meio 

de transporte que foi utilizado e qual foi a forma de 

contratação.

Verificação Física: CDTT - Certidão Declaratória de 

Transporte de Trabalhadores. 

Análise Documental: verificar o documento CDTT - 

Certidão Declaratória de Transporte de Trabalhadores no 

setor de RH da fazenda ou no escritório contábil 

responsável.

Para os temas sociais e trabalhistas, 

entendemos que o auditor não deve 

economizar tempo na entrevista com o 

encarregado do setor de RH. Além do que 

já foi colocado, explorar com o 

encarregado temas mais amplos 

relacionados às políticas internas de RH 

da fazenda, tais como: se a fazenda 

proíbe explicitamente a prática de 

retenção de documentos originais que 

pertencem aos empregados, tais como 

passaportes, licenças de trabalho ou 

certidões de nascimento; qual a política de 

contratação e de demissões; existência de 

manuais do empregado, manuais de 

treinamento, procedimentos de 

reclamação e queixas;  se a empresa 

utiliza contratos de trabalho transparentes, 

justos e facilmente compreensíveis 

(escritos e comunicados no idioma de 

todos os empregados), contendo termos e 

condições sobre término de contrato 

antecipado, e se os trabalhadores 

entendem o contrato; se os registros de 

salário indicam que o pagamento total de 

salários é feito pontualmente e aos 

próprios empregados, e nenhum método 

de pagamento priva os trabalhadores de 

seu direito de encerrar o contrato de 

trabalho.                                     
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3. PROIBIÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO A 

ESCRAVO - CONDIÇÕES DEGRADANTES OU 

INDIGNAS 

Instrução Normativa 

76/2009 do TEM

3.1 A fazenda, ao contratar trabalhadores em 

outros estados, atende às exigências da 

Instrução Normativa 76/2009 do MTE, que 

determina que a contratação seja feita na 

origem, mediante contrato escrito, com 

registro em CTPS e mediante 

fornecimento de certidão declaratória de 

transporte dos  trabalhadores contratados, 

emitida pelo órgão local do Ministério do 

Trabalho, sem a intermediação de 

terceiros aliciadores, agenciadores ou 

“gatos”?

CONFORMIDADE 
OBRIGATÓRIA PARA 

CERTIFICAÇÃO  



CMP SIM NÃO  NA Como Evidenciar? Fundamentação Observações

3.2 A fazenda, para contratar seus 

empregados, não utiliza engodos ou falsas 

promessas, iludindo-os em relação às 

condições de trabalho, localização da 

fazenda, fornecimento de utilidades sem 

desconto no salário e valores de salário 

que já englobam horas extras e adicionais? 

CMP Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

encarregado do setor de RH e com trabalhadores 

contratados em outro estado ou região. Perguntar se a 

fazenda cumpre com as condições de trabalho prometidas 

no ato da contratação. 

Verificação Física: Verificar se a contratação foi feita em 

documento escrito e quais condições foram estabelecidas 

em relação ao salário, função, alimentação e habitação.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável, se existe a 

prática da contratação de trabalhadores em outros 

estados ou regiões e, caso positivo, solicitar e examinar 

os respectivos contratos de trabalho, o compromisso com 

o pagamento das despesas de vinda e retorno à sua 

origem e as condições em relação à alimentação e 

habitação.

Art. 149 do Código Penal 

3.3 A fazenda não pratica qualquer tipo de 

cerceamento ao direito à liberdade, 

mediante ações de coação moral, física ou 

psicológica, retenção de documentos e 

objetos pessoais, com a intenção de 

impedir o trabalhador de demitir-se, mudar 

de emprego ou retornar à cidade de 

origem, enquanto não cumprir 

integralmente seu contrato  de trabalho ou 

enquanto não pagar suas dívidas com o 

empregador ou com terceiros?  

CMP Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

encarregado do setor de RH e com trabalhadores.  

Perguntar aos funcionários se existe algum tipo de coação 

direta ou indireta ao direito à liberdade de ir e vir na 

fazenda. Saber se houve retenção de documentos por 

parte da empresa, inclusive da CTPS, e de objetos 

pessoais com a intenção de impedir o trabalhador de 

demitir-se antes de cumprir o contrato ou de retornar à 

sua origem.

Verificação Física: Vistoriar as dependências da 

fazenda, observando mediante entrevistas, em especial 

de trabalhadores com contrato por prazo determinado, se 

há algum indício de ações de coação moral, física ou 

psicológica.

Análise Documental: Verificar se existem contratos 

escritos de trabalho e quais são as condições nele 

estabelecidas. Verificar se existem recibos de entrega e 

devolução da CTPS e se eles contêm a assinatura do 

trabalhador.

Art. 149 do Código Penal
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3. PROIBIÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO A 

ESCRAVO - CONDIÇÕES DEGRADANTES OU 

INDIGNAS 

Art. 462 § 2º  da CLT Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

encarregado do setor de RH e com trabalhadores. Saber 

se existe cantina/armazém na fazenda ou se os 

trabalhadores fazem compras em estabelecimentos 

comerciais ou supermercados na cidade. Perguntar se o 

valor das compras efetuadas pelo trabalhador são 

descontadas nos holerites. Saber se o trabalhador pode 

escolher o estabelecimento de sua preferência ou se pode 

comprar somente em estabelecimento indicado pelo 

empregador. Havendo cantina ou armazém na fazenda, 

saber se o trabalhador tem acesso ao registro das 

compras e se os preços são compatíveis com os 

praticados no comércio da região.

Verificação Física: Verificar se existe estabelecimento 

comercial (cantina ou armazém) nas dependências da 

fazenda.

Análise Documental: Verificar as folhas de pagamento e 

recibos salariais para saber se o valor das compras são 

descontados nos salários. Caso positivo, verificar se 

existe convenção ou acordo coletivo que autorize tal 

desconto.

A fazenda não exige ou coage seus 

empregados para que façam suas 

compras exclusivamente em armazém ou 

cantina estabelecidos na fazenda ou em 

estabelecimento comercial da região 

escolhido pelo empregador?

3.4

CONFORMIDADE 
OBRIGATÓRIA PARA 

CERTIFICAÇÃO  
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3.5 O armazém e/ou cantina estabelecidos na 

fazenda não cobram preços 

superfaturados em relação aos praticados 

na região e disponibilizam o controle para 

todos os empregados individualmente, da 

relação das compras e respectivos 

valores, saldo devedor atualizado dentro 

dos limites legais de seu endividamento 

mensal?

Entrevistas:  Com o representante da fazenda, com o 

encarregado do setor de RH e com funcionários, para 

saber se existe cantina ou armazém na fazenda e, caso 

positivo, saber se os preços são compatíveis com os 

praticados na região e ainda se o empregado tem controle 

dos registros das compras devidamente discriminadas e 

do valor pago. Se o trabalhador pode confirmar a dívida 

mediante a colocação de uma assinatura ou rubrica em 

cada compra efetuada.

Verificação Física: Verificar se existe estabelecimento 

comercial (cantina ou armazém) nas dependências da 

fazenda e verificar se existe tabela de preços ou 

marcação individualizada dos preços em cada produto. 

Conferir os valores para verificar se são compatíveis com 

os preços praticados na região.

Análise Documental: Verificar cadernos ou cadernetas 

de controle de compras e pagamentos, folhas de 

pagamento e recibos salariais para constatar os valores 

lançados e pagos.

Art. 462  § 2º da CLT 

3.6 A fazenda não efetua o desconto de 

dívidas comerciais ou particulares, na 

folha de pagamento dos empregados, sem 

previsão em acordo ou convenção 

coletiva, convênio ou anuência do 

Sindicato Laboral?

Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

encarregado do setor de RH e com funcionários, para 

saber se a fazenda desconta dívidas particulares na folha 

de pagamento.

Verificação Física: Recibos Salariais e Folha de 

Pagamento.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável, os recibos 

e folhas de pagamento, para saber se há descontos 

indevidos não autorizados pelo funcionário. Caso positivo, 

verificar se existe acordo ou convenção coletiva de 

trabalho vigente que autorize tal prática.

Art. 462 da CLT 
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3.7 A fazenda não utiliza segurança, armada 

ou não, ou qualquer outro meio de coação 

ou constrangimento para impedir que o 

trabalhador saia da fazenda, após cumprir 

seu expediente normal de trabalho, tanto 

em dias úteis como nos dias destinados ao 

descanso remunerado? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

encarregado do setor de RH e com funcionários, para 

saber se na fazenda existe vigilância armada que impeça 

a saída dos funcionários dentro e ou fora da jornada de 

trabalho. Poderá existir vigilância armada desde que 

autorizada pelos órgão competentes (Polícia Federal) e 

com a finalidade exclusiva de proteger o patrimônio da 

fazenda (em especial defensivos e herbicidas).

Verificação Física: Vistoriar as dependências da fazenda 

observando se existe vigilância armada diurna ou noturna 

e, se existir, questionar com os trabalhadores se ela 

também é utilizada para coagir o trabalhador para que 

não saia da propriedade sem autorização expressa da 

direção.

Análise Documental: Verificar, no caso de existir 

vigilância armada, se se ela foi autorizada para fins de 

garantir o patrimônio da fazenda.

Art. 149 do Código Penal

LEGENDAS: CMP = Critério Mínimo de Produção (conformidade obrigatória); NA = Não Aplicável

VOLTAR AO TOPO >>
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4.1 A fazenda assegura a todos os seus 

empregados o direito a livre associação 

sindical, sem qualquer tipo de 

discriminação?

CMP Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

encarregado do setor de RH e funcionários, para saber se 

os funcionários têm plena liberdade para associar-se ao 

Sindicato Laboral. Verificar nas entrevistas se o 

empregado sindicalizado sofre algum tipo de 

discriminação pela adminstração da empresa, por 

exemplo: transferências de departamento, transferências 

com mudança de domicílio, demoção, retirada de 

adicionais, não concessão de salários ou benefícios e/ou 

impedimento de treinamento vocacional.

Análise Documental: Verificar se existe instrumento de 

Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho em vigor, 

como forma de demonstrar a participação da fazenda nas 

relações sindicais do município.

Art. 8º da Constituição 

Federal                 

Empregados sindicalizados 

não sujeitos à 

discriminação – refere-se 

também ao Artigo 1 da 

Convenção 98 da OIT, que 

declara: a) Os 

trabalhadores desfrutarão 

de proteção adequada 

contra atos de 

discriminação anti-

sindicalismo, com relação a 

seu emprego. Tal proteção 

aplicar-se-á 

especificamente com 

respeito a ações 

destinadas a:                      

i) fazer com que o emprego 

de um trabalhador esteja 

sujeito a condição de não 

se associar a sindicatos ou 

abandonar uma associação 

sindical;

Alguns países proíbem certas categorias 

de trabalhadores – especialmente 

trabalhadores migrantes ou estrangeiros – 

a associarem-se e se beneficiar da 

proteção de um sindicato de classe; 

entretanto é esperado assegurar que tais 

direitos sejam estendidos a todos os seus 

trabalhadores e subcontratados. Em tais 

casos, os auditores deveriam incluir nas 

entrevistas amostrais uma quantidade 

significativa de trabalhadores migrantes e 

estrangeiros.

ii) causar a dispensa ou de 

outra forma prejudicar um 

trabalhador por motivo de 

associação sindical ou 

devido à participação em 

atividades do sindicato, fora 

do horário de trabalho ou 

durante o horário de 

trabalho com consentimento 

do empregador.
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4.2 A fazenda, quando solicitado pelo 

Sindicato Laboral, mediante agendamento 

prévio e sem prejuízo das atividades 

normais de trabalho, permite a realização 

de reuniões com seus empregados para 

tratar dos interesses da categoria e 

providencia local adequado se necessário?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Perguntar 

se, mediante agendamento, a fazenda permite a 

realização de reuniões de seus empregados para tratar 

dos interesses da categoria. Verificar se há testemunho 

de funcionários de que a gerência permite o uso de salas 

de reunião para reuniões privadas dos empregados, 

quando solicitado. Verificar também se há testemunho de 

trabalhadores de que o sindicato mencionado no acordo 

foi escolhido por eles para representar seus interesses.

Análise Documental: Caso tenha havido reuniões, 

solicitar o comprovante do agendamento de reuniões do 

Sindicato na fazenda.

Art. 10 da Constituição 

Federal 

Não compete aos auditores avaliar a 

eficácia do sindicato, mas eles devem 

buscar determinar se existe/existiu ou 

não, algum tipo de manipulação 

estabelecida pelo empregador. A 

interferência do empregador no 

estabelecimento ou administração dos 

sindicatos de classe pode tomar várias 

formas. Em alguns casos, um empregador 

poderá contribuir com financiamento para 

um sindicato de classe específico ou 

organização de trabalhadores e, portanto, 

ganhar controle em suas atividades ou 

administração. Em outros casos, um 

empregador poderá interferir ao oferecer a 

apenas um sindicato de sua preferência o 

acesso à propriedade ou às suas 

instalações.

4.3 A fazenda permite que o trabalhador, 

sindicalizado ou não, compareça às 

reuniões e assembleias do Sindicato 

Laboral?

Entrevistas: Com funcionários, com o representante da 

fazenda e com o encarregado do setor de RH. Saber se 

os funcionários podem participar livremente das reuniões 

e assembleias realizadas pelo sindicato.

Análise Documental: Se houver, examinar publicações 

ou documentos que comprovem a convocação dos 

trabalhadores para reuniões e assembleias.

Art. 8º da Constituição 

Federal

4.4 A fazenda desconta anualmente a 

contribuição sindical de todos os seus 

empregados na folha de pagamento, 

referente a um dia de trabalho, no mês de 

março, e a recolhe ao Sindicato Laboral 

até o dia 30 de abril?

Entrevistas: Saber com o representante da fazenda e 

com o encarregado do setor de RH se a fazenda efetua o 

desconto da contribuição referente a 1 dia de trabalho no 

mês de março, na folha de pagamento dos funcionários.

Verificação Física: Recibo e/ou Folha de Pagamento e 

Guia de Recolhimento.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda ou no escritório contábil responsável, o recibo 

e/ou folha de pagamento e a Guia de Recolhimento.

Art. 582 da CLT

0 0 0

LEGENDAS: CMP = Critério Mínimo de Produção (conformidade obrigatória); NA = Não Aplicável
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A fazenda, durante o processo de 

contratação ou de demissão de seus 

empregados, adota uma política 

transparente, firme e determinada para 

coibir qualquer atitude, procedimento ou 

restrição discriminatória, em especial em 

relação à idade, sexo, aparência, raça, 

crença, nacionalidade, orientação sexual, 

estado civil e ideologia política?

CMP Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

encarregado do setor de RH e com funcionários. Saber se 

a fazenda adota uma política transparente na contratação 

de profissionais de diferentes idades, sexo, aparência, 

raça, crença, nacionalidade, orientação sexual, estado 

civil e ideologia politica. Perguntar aos funcionários qual 

foi a forma utilizada na sua contratação e verificar se 

havia condições que possam ser consideradas 

discriminatórias em razão da raça, cor, etnia, religião ou 

origem.

Verificação Física: Caso haja, verificar o conteúdo de 

anúncios colocados em jornais ou em outros meios de 

comunicação.

Análise Documental: Verificar as normas e 

procedimentos internos adotados para a contração de 

empregados.

Art. 5º da Constituição 

Federal                               

Entre as oito convenções 

principais ou fundamentais 

da OIT, duas são 

relacionadas ao tema de 

igualdade no ambiente de 

trabalho: a Convenção 

Sobre Discriminação 111 

(1958) e a Convenção de 

Igualdade de Remuneração 

100 (1951). A Convenção 

100 visa eliminar 

discriminação salarial entre 

homens e mulheres através 

da aplicação do princípio 

de igualdade de pagamento 

para trabalhos de igual 

valor. A Convenção 111 

proíbe discriminação de 

emprego e cargo, com base 

no sexo da pessoa.

No caso de suspeita, deve-se atentar para 

algumas situações comuns de 

procedimentos discriminatórios, 

relacionados principalmente a: gravidez, 

trabalhadores migrantes e assédio sexual. 

Dada a importância desses temas, eles 

são abordados de maneira mais 

abrangente ao final deste item 5.1.                                                  
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Item Conforme?

Assédio Sexual: embora um tema em que nem sempre há referência explícita, o assédio sexual é uma forma extrema de discriminação. Apesar de o assédio sexual ser ilegal em muitos países, é 

bastante comum em locais de trabalho em todo o mundo. Exemplos de assédio sexual incluem, mas não estão limitados a: avanços sexuais não desejados; abraços ou toques não desejados; 

comentários sugestivos ou obscenos; solicitações de favores sexuais; pôsteres, desenhos ou retratos pejorativos ou pornográficos; permissão a um ambiente geral de assédio a um dos sexos (masculino 

ou feminino).

Gravidez: a verificação não deveria estar restrita aos momentos de contratação e demissão, mas ao longo de todo o contrato de trabalho do empregado com a fazenda. O item de verificação não aborda 

explicitamente a discriminação contra mulheres grávidas, que é uma forma grave e prevalente de discriminação por gênero. Se uma empresa requer que as mulheres se submetam à teste de gravidez, as 

força a usar contraceptivos como condição de emprego ou pressionam as funcionárias a pedir demissão quando sua gravidez chega ao conhecimento da gerência, a fazenda estará violando os requisitos 

do critétio 5 (Discriminação) do Programa ABR. Mesmo em situações onde mulheres são permitidas a continuar trabalhando até darem à luz, às vezes são-lhes negados seus direitos trabalhistas e 

benefícios pós-parto e/ou pode não ser-lhes permitido amamentar após o retorno ao trabalho. Isso também é uma violação. Além de avaliar restrições discriminatórias potenciais relacionadas à gravidez 

da mulher, os auditores deveriam também estar cientes das proteções que devem ser dadas às mulheres grávidas.

Discriminação contra Trabalhadores Migrantes: em muitos lugares, trabalhadores migrantes e membros de grupos de minorias étnicas ou até mesmo de imigrantes ilegais, são os mais vulneráveis à 

discriminação em termos de oportunidades de emprego e condições de trabalho.

5.1

CONFORMIDADE 
OBRIGATÓRIA PARA 

CERTIFICAÇÃO  



CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

A fazenda, na vigência do contrato de 

trabalho, adota uma gestão firme e 

determinada visando coibir qualquer 

procedimento discriminatório ou 

humilhante no relacionamento entre os 

cargos de chefia e seus subordinados, 

bem como entre estes, sob pena de 

sofrerem sanções disciplinares?

Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

encarregado do setor de RH e com funcionários. 

Questionar sobre o relacionamento entre os cargos de 

chefia e seus subordinados e perguntar se existe a prática 

de algum procedimento discriminatório ou humilhante 

entre funcionários que exerçam cargos de chefia ou 

direção e seus subordinados. 

Verificação Física: Regulamentos ou normas internas de 

conduta.

Análise Documental: Verificar as normas e 

procedimentos internos adotados para o desenvolvimento 

do trabalho entre os empregados e deles para com a 

empresa.

Art. 5º da Constituição 

Federal

Exemplos mais concretos de evidências 

que podem indicar a conformidade do 

critério 5 (Não Discriminação) do 

programa ABR são abordados ao final 

deste item 5.2.

LEGENDAS: CMP = Critério Mínimo de Produção (conformidade obrigatória); NA = Não Aplicável
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Evidências que podem indicar a conformidade do critério 5 (Não Discrimição): 1) A fazenda tem uma política de não discriminação e a mesma é comunicada a todos os funcionários, sendo 

implementada através de um sistema administrativo cujas evidências de atendimento devem mostrar que existem atividades relativas a essa política, isto é, medidas disciplinares relevantes têm sido 

consideradas e aplicadas; 2) Todos os funcionários entendem a sistemática para registrar uma reclamação ou levantar preocupações sobre qualquer ação gerencial que viole a política de não 

discriminação; 3) Testemunhos de funcionários apoiam a evidência documental de conformidade (o auditor pode, se necessário, conduzir entrevistas de forma anônima, especialmente nos casos onde 

reclamações recentes ou antigas tenham sido registradas contra a fazenda); 4) Testemunhos de representantes do sindicato de classe apoiam a evidência documental de conformidade; 5) Anúncios de 

vagas e propaganda da fazenda são amplamente exibidos nos locais de trabalho, sem que seja especificado raça, sexo ou outras características pessoais de funcionários potenciais. 6) Registros e outras 

evidências de atendimento referentes a contratações, promoções, remuneração e acesso a treinamento, apoiam o testemunho de trabalhadores, de representantes do sindicato de classe e da 

administração da fazenda; 7) A população de funcionários inclui integrantes de diversos grupos sociais e étnicos, principalmente os referentes à população local; 8) Os funcionários declaram que lhes é 

permitido observar feriados religiosos; 9) Testemunhos de funcionários e os registros da empresa confirmam que tanto mulheres grávidas como aquelas que estão amamentando, são contratadas e que 

recebem benefícios de maternidade e amamentação, conforme estipulado pelas leis nacionais e locais; 10) A diversidade de funcionários em nível de gerência indica igualdade de oportunidades para 

avanço na carreira; 11) Ausência de processos judiciais ou autuação de fiscalizações governamentais por práticas discriminatórias.

 5.2

VOLTAR AO TOPO >>
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6.1 A fazenda desenvolveu e implementou o 

PGSSMATR - Programa de Gestão de 

Segurança do Trabalho, Saúde 

Ocupacional e Meio Ambiente do Trabalho 

definido na NR 31, incluindo os aspectos 

legais da prevenção de acidentes do 

trabalho e controle de saúde ocupacional 

previstos no PPRA - Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais e no 

PCMSO - Programa Médico de Saúde 

Ocupacional?

Entrevistas: Com funcionários dos setores de RH, 

escritório responsável ou SESTR, solicitando a 

apresentação dos programas. Pode-se também 

entrevistar a CIPA, para saber sobre a implementação do 

programa.

Verificação Física: Verificar o Programa de Gestão de 

Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio 

Ambiente do Trabalho (PGSSMATR), o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).  

Análise Documental: Verificar se os programas estão 

atualizados e implementados e se os dados constantes 

nos programas atendem a fundamentação legal. Verificar 

se o cronograma de execução das diversas ações e 

atividades previstas nos programas está sendo observado.

NR 31 item 31.5.1, assim 

como a NR 9 

6.2 A fazenda, ao determinar a execução de 

tarefas em atividades insalubres ou 

perigosas, emite ordens de serviço 

informando aos trabalhadores 

encarregados sobre os riscos decorrentes 

na execução do trabalho e as medidas de 

proteção que devem ser adotadas para 

prevenir acidentes do trabalho e/ou danos 

à saúde?

Entrevistas: Com funcionários dos setores de RH, 

escritório responsável ou SESTR, solicitando a 

apresentação das OSs – Ordens de Serviço.

Verificação Física: Verificar, por amostragem, os 

arquivos das OSs – Ordens de Serviço.

Análise Documental: Verificar no conteúdo das OSs – 

Ordens de Serviço se estão contemplados os riscos 

decorrentes da execução do trabalho e as medidas de 

proteção que devem ser adotadas para prevenir acidentes 

do trabalho e/ou danos à saúde.

NR 31 item 31.3.3 letra a
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Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente 

de Trabalho Rural
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6.3 As ações de preservação da saúde 

ocupacional dos trabalhadores, prevenção 

e controle dos agravos decorrentes do 

trabalho, previstas no programa de gestão 

de segurança e saúde, são planejadas e 

implementadas com base na identificação 

dos riscos à saúde e segurança do 

trabalhador (PPRA e PCMSO)?

Entrevistas:  Com funcionários dos setores de RH, 

escritório responsável ou SESTR, solicitando a 

apresentação dos documentos (PPRA e PCMSO) das 

ações previstas nos programas de gestão. Incluir 

entrevistas com a CIPA e com funcionários das áreas de 

maiores riscos 

Verificação Física: Verificar os documentos das ações 

implementadas no Programa de Gestão de Segurança do 

Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente do 

Trabalho (PGSSMATR), no Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais (PPRA) e no Programa Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO).  

Análise Documental: Verificar se as ações de 

preservação da saúde ocupacional dos trabalhadores, 

prevenção e controle dos agravos decorrentes do 

trabalho, previstas no programa de gestão de segurança e 

saúde, estão sendo devidamente implementadas e se os 

dados constantes nos programas atendem a 

fundamentação legal.

NR 31 item 31.5.1 assim 

como a NR 07 item 7.2.4 e 

NR 9 item 9.1.3

Verificar ainda se os exames previstos no 

PCMSO estão sendo realizados, se o 

conteúdo desses exames é condizente 

com as tarefas executadas e se os 

exames estão devidamente arquivados.

6.4 A fazenda exige e fiscaliza as empresas 

prestadoras de serviços terceirizados e de 

empreiteiros e autônomos em geral, em 

contratos de atividade-meio, para que 

cumpram rigorosamente, na execução do 

trabalho contratado, as normas 

trabalhistas e de segurança, saúde e meio 

ambiente do trabalho rural, de acordo com 

a legislação em vigor?

Entrevistas: Com funcionários dos setores de RH ou 

escritório responsável, solicitando documentos como 

contratos de prestação de serviços de terceiros ou 

autônomos, isto é, aqueles que não executam serviços 

relacionados com  a atividade-fim da fazenda.

Verificação Física: Verificar no setor de RH da fazenda 

ou no escritório contábil responsável, se nos contratos de 

autônomos ou terceiros é previsto que eles devem 

observar as leis trabalhistas e, em especial, as condições 

de segurança do trabalhado estabelecidas na NR 31.

Análise Documental: Verificar se os conteúdos dos 

documentos contemplam e atendem as normas 

trabalhistas e de segurança, saúde e meio ambiente do 

trabalho rural, de acordo com a legislação em vigor.

NR 31 item 31.3.3.1 e item 

31.3.3.2

O escopo de trabalho neste item deve ser 

cuidadosamente investigado para que as 

atividades de maior risco e os prestadores 

de serviços mais relevantes sejam 

incluídos na auditoria.
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6.5 A fazenda, considerando-se as 

características da atividade desenvolvida, 

está equipada com uma caixa de primeiros 

socorros e esta fica sob a 

responsabilidade de pessoa capacitada 

para cumprir essa função? 

Entrevistas: Com funcionários dos setores de RH, 

escritório contábil ou SESTR, solicitando a apresentação 

da caixa de primeiros socorros e o(s) nome(s) do(s) 

funcionário(s) responsável(eis) pela mesma.

Verificação Física: Localizar a caixa de primeiros 

socorros e examinar seu conteúdo.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda, escritório responsável ou SESTR, se houve o 

treinamento de funcionários para prestar os primeiros 

socorros, conforme consta no Programa Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), e o(s) nome(s) do(s) 

funcionário(s) responsável(eis) pela utilização da caixa de 

primeiros socorros.

NR 31 item 31.5.1.3.6 e 

31.5.1.3.7

6.6 A fazenda elaborou e implantou um plano 

interno de emergência para atendimento 

urgente de trabalhador acidentado ou com 

doença grave e deu conhecimento do 

mesmo a todos os empregados, 

especificando o nome dos responsáveis 

pelo atendimento, os primeiros cuidados 

que os colegas de trabalho devem 

observar na emergência, os meios de 

transporte que serão utilizados, a relação 

com endereço e telefones de hospitais e 

médicos e suas especialidades e outras 

providências pertinentes?

Entrevistas: Com funcionários dos setores de RH, 

escritório responsável ou SESTR, solicitando a 

apresentação do plano de emergência. Verificar com os 

funcionários se os mesmos possuem conhecimentos 

sobre o plano de emergência.

Verificação Física: Verificar se o plano de emergência 

está afixado em murais ou locais de acesso dos 

funcionários como escritório, alojamento, oficina, refeitório 

e outros locais de trabalho.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda, escritório responsável ou SESTR, se o conteúdo 

do plano de emergência está devidamente implementado 

e se ele contém as instruções para atendimentos 

emergenciais como nome ou função dos responsáveis, 

endereços de hospitais e clínicas e outros procedimentos 

e cuidados que devem ser dispensados ao acidentado em 

sua remoção.

NR 31 item 31.5.1.3.5 
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6.7 O proprietário ou preposto da fazenda com 

mais de 10 até 50 empregados, que não 

constituiu SESTR próprio, tem formação 

em prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho ou contratou um 

técnico de segurança e/ou os serviços de 

empresas especializadas (SESTR 

externo)?

Entrevistas: Com funcionários dos setores de RH ou 

escritório responsável para saber o número de 

trabalhadores empregados e quem é o responsável pela 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho, verificar a 

comprovação de formação do proprietário ou preposto e a 

contratação de técnico de segurança ou os serviços de 

empresas especializadas (SESTR externo).

Verificação Física: Caso a fazenda tenha entre 10 e 50 

empregados, verificar nos documentos evidências que 

comprovem que o empregador atende a legislação em 

relação à sua responsabilidade pela prevenção dos 

acidentes e doenças ocupacionais do trabalho. 

Análise Documental: Verificar se a forma adotada pelo 

empregador atende a legislação. Se o empregador não 

possuir SESTR próprio, verificar se ele ou seu preposto 

têm formação em prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho ou se contratou um técnico de 

segurança e/ou os serviços de empresa especializada 

(SESTR externo) para cumprir o determinado pela NR 31.

NR 31 item 31.6.6 e item 

31.6.6.1

6.8 A fazenda com mais de 50 empregados 

implantou o Serviço Especializado em 

Segurança e Saúde no Trabalho Rural – 

SESTR próprio, externo ou coletivo?

Entrevistas: Se a fazenda possui mais de 50 

funcionários, solicitar ao representante da fazenda ou a  

funcionários do setor de RH a apresentação dos 

documentos da implantação do SESTR próprio, externo 

ou coletivo. 

Verificação Física: Verificar a existência dos documentos 

relativos à implantação ou contratação do SESTR próprio, 

externo ou coletivo.

Análise Documental: Verificar o conteúdo dos 

documentos apresentados e conferir a execução de suas 

obrigações legais. 

NR 31 item 31.6.7 e item 

31.6.9
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6.9 A fazenda com mais de 20 empregados 

contratados por prazo indeterminado, 

constituiu, implementou e mantém em 

atividade a CIPATR - Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho 

Rural?

Entrevistas: Com funcionários dos setores de RH ou 

escritório responsável, para saber a quantidade de 

funcionários registrados e, caso haja mais de 20 

empregados com contrato por prazo indeterminado, saber 

se a CIPATR foi constituída e se está em atividade plena.

Verificação Física: Verificar a existência dos documentos 

de constituição e/ou funcionamento regular da CIPATR 

(ata e listas de treinamento).

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda ou no escritório responsável,  os documentos de 

funcionamento regular da CIPATR, como atas de reuniões 

mensais e cronograma de ações de prevenção de 

acidentes do trabalho.

NR 31 item 31.7.2

6.10 O proprietário de fazenda com número de 

11 a 19 empregados, nos períodos de 

safra ou de elevada concentração de 

empregados por prazo determinado, 

garante diretamente ou através de 

preposto ou de profissional por ele 

contratado, assistência em matéria de 

segurança e saúde no trabalho?

Entrevistas: Com funcionários dos setores de RH ou 

escritório responsável, para saber o número de 

empregados com contrato por prazo determinado 

(safristas e por experiência) e com prazo indeterminado e 

o fluxo da contratação ao longo do ano.

Verificação Física: Verificar a relação de empregados, 

folhas de pagamento e guias de recolhimento do FGTS e 

INSS.

Análise Documental: Verificar no setor de RH da 

fazenda documentos que comprovem que a fazenda 

garante a assistência em matéria de segurança e saúde 

no trabalho, através de profissionais contratados com 

vínculo ou sem vínculo empregatício.

NR 31 item 31.7.2.1

6.11 As atas de eleição e posse e o calendário 

das reuniões da CIPATR encontram-se no 

estabelecimento à disposição da 

fiscalização do trabalho?

Entrevistas: Com membros da CIPATR, solicitando a 

apresentação de documentos. 

Verificação Física: Solicitar a apresentação das atas e o 

calendário de atividades.

Análise Documental: Verificar as atas de eleição e posse 

e o calendário das reuniões da CIPATR, para verificar seu 

funcionamento regular.

NR 31 item 31.7.7
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6.12 São realizadas reuniões mensais da 

CIPATR e lavradas as respectivas atas?

Entrevistas: Com membros da CIPATR, para saber se 

são feitas as reuniões mensais.

Verificação Física: Solicitar a apresentação das atas das 

reuniões.

Análise Documental: Verificar a regularidade das atas 

das reuniões mensais da CIPATR.

NR 31 item 31.7.12

6.13 Os membros da CIPATR, seus suplentes e 

os mais votados em número igual aos 

eleitos foram submetidos, antes da posse, 

a treinamento em segurança e saúde do 

trabalho, em curso com jornada mínima de 

20 horas e com conteúdo estabelecido na 

NR 31?

Entrevistas: Com membros do setor de RH ou SESTR, 

para saber se antes da posse houve o treinamento em 

segurança e saúde do trabalho, em curso com jornada 

mínima de 20 horas e com conteúdo estabelecido pela 

NR 31. 

Verificação Física: Verificar no setor de RH ou SESTR 

as listas de treinamento e os certificados. 

Análise Documental: Verificar o conteúdo das listas de 

treinamento e certificados.

NR 31 item 31.7.20.2 e 

item 31.7.20.3

6.14 Em caso de acidentes com consequências 

de maior gravidade ou prejuízo de grande 

monta, são feitas reuniões da CIPATR, 

com a presença do responsável pelo setor 

em que ocorreu o acidente, até 5 dias 

após a ocorrência?

Entrevistas: Com membros da CIPATR, para saber se 

em caso de acidentes de maior gravidade ou prejuízo de 

grande monta, são realizadas reuniões para avaliação e 

tomada de novas medidas de prevenção de acidentes.

Verificação Física: Verificar se foram feitas as atas 

dessas reuniões.

Análise Documental: Verificar o conteúdo das atas de 

eventuais reuniões feitas pela CIPATR com esse objetivo. 

Verificar CATs com o setor de RH.

NR 31 item 31.7.13

6.15 A fazenda, em colaboração com a 

CIPATR, promove anualmente a Semana 

Interna de Prevenção a Acidentes do 

Trabalho Rural – SIPATR?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e membros 

da CIPATR ou SESTR, para saber se  anualmente é 

realizada a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do 

Trabalho Rural (SIPATR).

Verificação Física: Verificar evidências que comprovem 

a realização da SIPATR (cronograma da CIPATR).

Análise Documental: Verificar na CIPATR o conteúdo do 

cronograma da SIPATR.

NR 31 item 31.7.9 
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6.16 Os agrotóxicos, adjuvantes e produtos 

afins utilizados pela fazenda são 

registrados e autorizados pelos órgãos 

governamentais competentes e adquiridos 

com receita agronômica assinada por 

profissional habilitado?

CMP Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos, para saber se os 

agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins utilizados pela 

fazenda são registrados e autorizados pelos órgãos 

governamentais competentes e adquiridos com receita 

agronômica assinada por profissional habilitado.

Verificação Física: Verificar receitas agronômicas e 

notas fiscais de compras de produtos agrotóxicos.

Análise Documental: Confirmar o conteúdo e 

regularidade dos documentos apresentados.

NR 31 item 31.8.2

6.17 A fazenda não utiliza e não permite 

manipulação ou aplicação de agrotóxicos 

por menores de 18 anos, maiores de 60 

anos ou por gestantes? 

CMP Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

encarregado do setor de RH e empregados do setor de 

agrotóxicos, para saber se a fazenda não utiliza e não 

permite manipulação ou aplicação de agrotóxicos por 

menores de 18 anos, maiores de 60 anos ou por 

gestantes.

Verificação Física: Verificar a relação de empregados e 

identificar os que manipulam ou trabalham com 

agrotóxicos.

Análise Documental: Verificar a relação de empregados, 

normas e procedimentos internos, Ordens de Serviço 

(OSs), placas e cartazes com a proibição de manipulação 

ou aplicação de agrotóxicos por menores de 18 anos, 

maiores de 60 anos ou por gestantes.

NR 31 item 31.8.3

6.18 A fazenda não permite e proíbe a 

manipulação de quaisquer agrotóxicos, 

adjuvantes e produtos afins, nos 

ambientes de trabalho, em desacordo com 

a receita e as indicações do rótulo e bula, 

previstos em legislação vigente? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

empregados do setor de agrotóxicos, para saber se a 

fazenda não permite e proíbe a manipulação de quaisquer 

agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, nos ambientes 

de trabalho, em desacordo com a receita e as indicações 

do rótulo e bula, previstos em legislação vigente.

Verificação Física: Verificar as receitas e indicações do 

rótulo e bula para comprovar as práticas utilizadas pela 

fazenda.

Análise Documental: Confirmar, mediante análise dos 

documentos e depoimentos das pessoas que manipulam 

agrotóxicos, o atendimento à fundamentação legal.

NR 31 item 31.8.4
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6.19 A fazenda sinaliza e proíbe o trabalho em 

áreas recém-tratadas, antes do término do 

intervalo de reentrada estabelecido nos 

rótulos dos produtos, salvo com o uso de 

equipamento de proteção recomendado? 

Entrevistas: Com o representamte da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos, para saber se a  

fazenda sinaliza e proíbe o trabalho em áreas recém-

tratadas, antes do término do intervalo de reentrada 

estabelecido nos rótulos dos produtos, salvo com o uso 

de equipamento de proteção recomendado.

Verificação Física: Verificar, caso seja época da 

aplicação de agrotóxicos, a existência de sinalização de 

proibição expressa de reentrada em áreas recém-tratadas.

Análise Documental: Confirmar o conteúdo da receita 

agronômica para verificar os prazos de reentrada.

NR 31 item 31.8.5 e item 

31.8.10.1

6.20 A fazenda proporciona aos trabalhadores 

que manipulam os agrotóxicos ou que 

estejam em exposição direta a eles, 

cursos de capacitação realizados por 

profissionais com capacidade técnica, com 

carga horária mínima de 20 horas, 

distribuídas em no máximo 8 horas diárias, 

durante o expediente normal de trabalho?

CMP Entrevistas: Com o representante da fazenda e com o 

encarregado do setor de RH, para saber se a fazenda 

proporciona aos trabalhadores que manipulam os 

agrotóxicos ou que estejam em exposição direta a eles, 

cursos de capacitação realizados por profissionais com 

capacidade técnica, com carga horária mínima de 20 

horas, distribuídas em no máximo 8 horas diárias, durante 

o expediente normal de trabalho.

Verificação Física: Verificar documentação relativa aos 

cursos através de certificados e listas de treinamento.

Análise Documental: Verificar se o conteúdo dos cursos 

atende a fundamentação legal.

NR 31 item 31.8.8.1 
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6.21 O conteúdo mínimo do curso de 

capacitação para os trabalhadores 

abrange os tópicos relativos ao 

conhecimento das formas de exposição 

direta e indireta aos agrotóxicos; 

conhecimento de sinais e sintomas de 

intoxicação e medidas de primeiros 

socorros; rotulagem e sinalização de 

segurança; medidas higiênicas durante e 

após o trabalho; uso de vestimentas e 

equipamentos de proteção pessoal; 

limpeza e manutenção das roupas, 

vestimentas e Equipamentos de Proteção 

Pessoal?

Entrevistas: Com os encarregados do setor de RH e do 

setor de agrotóxicos, solicitando a documentação relativa 

à capacitação exigida pela NR 31.

Verificação Física: Verificar os documentos da 

capacitação exigida pela NR 31 (certificados). Entrevistar 

pelo menos um funcionário que aplica agroquímicos e 

verificar se os cursos de capacitação atingiram o seu 

objetivo.

Análise Documental: Verificar o conteúdo ministrado nos 

cursos e referido nos  certificados, para comprovar que o 

conteúdo mínimo do curso de capacitação para os 

trabalhadores abrange os tópicos relativos ao 

conhecimento das formas de exposição direta e indireta 

aos agrotóxicos; conhecimento de sinais e sintomas de 

intoxicação e medidas de primeiros socorros; rotulagem e 

sinalização de segurança; medidas higiênicas durante e 

após o trabalho; uso de vestimentas e equipamentos de 

proteção pessoal; limpeza e manutenção das roupas, 

vestimentas e Equipamentos de Proteção Pessoal.

NR 31 item 31.8.8.1 letras 

a) até f)

A amostragem de entrevista de 

funcionários neste caso deveria ser 

aumentada de acordo com o tamanho do 

empreendimento e o número de 

funcionários.

6.22 A fazenda fornece gratuitamente aos 

trabalhadores em contato direto ou que 

manipulem agrotóxicos, todos os 

Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) e vestimentas adequadas aos 

riscos, previstos no PPRA, e fiscaliza o 

seu uso, sob pena da aplicação de 

sanções disciplinares?

Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

profissional responsável ou SESTR e com funcionários 

em geral, para saber se a fazenda fornece gratuitamente 

aos trabalhadores em contato direto ou que manipulem 

agrotóxicos, todos os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) e vestimentas adequadas aos riscos, 

previstos no PPRA, e fiscaliza o seu uso, sob pena da 

aplicação de sanções disciplinares.

Verificação Física: Verificar as fichas de EPIs e folhas de 

pagamento, visitar os diversos setores para verificar a 

utilização de EPIs nas áreas e funções que oferecem 

riscos.

Análise Documental: Verificar nos documentos se a 

entrega de EPIs é feita de forma gratuita e se a fazenda 

fiscaliza o seu uso.

NR 31 item 31.8.9 letras a) 

e b)
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6.23 A fazenda fornece os Equipamentos de 

Proteção Individual e vestimentas de 

trabalho em perfeitas condições de uso e 

devidamente higienizados, 

responsabilizando-se pela sua 

descontaminação ao final de cada jornada 

de trabalho, substituindo-os sempre que 

necessário, e veda o uso de roupas 

pessoais quando da aplicação de 

agrotóxicos?

Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

profissional responsável ou SESTR e com funcionários 

em geral, para saber se a fazenda fornece os 

Equipamentos de Proteção Individual e vestimentas de 

trabalho em perfeitas condições de uso e devidamente 

higienizados, responsabilizando-se ainda pela sua 

descontaminação ao final de cada jornada de trabalho, 

substituindo-os sempre que necessário e proibindo o uso 

de roupas pessoais quando da aplicação de agrotóxicos.

Verificação Física: Verificar as fichas de EPIs e a 

lavanderia específica de EPIs contaminados.

Análise Documental: Verificar os documentos de 

fornecimento e entrega de vestimentas de trabalho no 

setor de agrotóxicos. Verificar também as fichas de EPIs 

bem como placas, cartazes ou Ordens de Serviço (OSs) 

com as proibições de uso de roupas pessoais durante a 

aplicação de agrotóxicos.

NR 31 item 31.8.9 letras b) 

e h)

6.24 A fazenda não permite e mantém 

vigilância para que nenhum dispositivo de 

proteção ou vestimenta contaminados 

sejam levados para fora do ambiente de 

trabalho e não permite que nenhum 

dispositivo ou vestimenta de proteção seja 

reutilizado antes da devida 

descontaminação?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e o 

profissional responsável ou SESTR, para saber se a 

fazenda controla o destino das vestimentas 

contaminadas, não permitindo que seja levado para fora 

do ambiente de trabalho ou que seja reutilizado antes da 

devida descontaminação.  Entrevistar funcionários que 

aplicam agroquímicos para saber se eles levam as 

vestimentas para suas casas ou alojamento.

Verificação Física: Verificar as fichas de EPIs e 

documentos de controle de lavagem dos mesmos. Fazer 

verificação visual nos alojamentos e moradias de 

funcionários.

Análise Documental: Verificar os recibos de entrega de 

EPIs, que devem discriminar detalhadamente os 

equipamentos, a data de entrega, e conter as assinaturas 

dos usuários. Devem ser gerados e guardados 

documentos de controle do “movimento” de lavagem.

NR 31 item 31.8.9 letras f) 

e g)
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6.25 A fazenda disponibiliza a todos os 

trabalhadores, antes do início da etapa de 

aplicação de agrotóxicos, informações 

sobre o seu uso, área tratada, descrição 

das características gerais da área, da 

localização e do tipo de aplicação a ser 

feita, incluindo o equipamento a ser 

utilizado, nome comercial do produto 

utilizado e sua classificação toxicológica?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos, para saber se a 

fazenda disponibiliza a todos os trabalhadores, antes do 

início da etapa de aplicação de agrotóxicos, informações 

sobre o seu uso, área tratada, descrição das 

características gerais da área, da localização e do tipo de 

aplicação a ser feita, incluindo o equipamento a ser 

utilizado, nome comercial do produto utilizado e sua 

classificação toxicológica.

Verificação Física: Verificar documentação relativa a 

instruções escritas e realização de reuniões de orientação 

ou cursos de informação toxicológica.

Análise Documental: Examinar as evidências 

documentadas pela fazenda.

NR 31 item 31.8.10 letras 

a), b) e c)

6.26 A fazenda informa a todos os 

trabalhadores a data e a hora da aplicação 

de agrotóxicos; sinaliza as áreas tratadas 

e informa o período de reentrada; o 

intervalo de segurança/período de 

carência, medidas de proteção 

necessárias aos trabalhadores em 

exposição direta e indireta e as medidas a 

serem adotadas em caso de intoxicação?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos, para saber se a 

fazenda informa a todos os trabalhadores a data e a hora 

da aplicação de agrotóxicos; sinaliza as áreas tratadas e 

informa o período de reentrada; o intervalo de 

segurança/período de carência, medidas de proteção 

necessárias aos trabalhadores em exposição direta e 

indireta e as medidas a serem adotadas em caso de 

intoxicação.

Verificação Física: Verificar a existência de placas ou 

avisos sinalizando os períodos de reentrada.

Análise Documental: Examinar o conteúdo das 

evidências apresentadas.

NR 31 item 31.8.10 letras 

d) até h)
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6.27 A fazenda afasta imediatamente o 

trabalhador que apresentar sintomas de 

intoxicação e providencia com urgência o 

transporte para o atendimento médico 

mais próximo, encaminhando também ao 

médico as informações contidas nos 

rótulos e bulas dos agrotóxicos aos quais 

o trabalhador tenha sido exposto?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos, para saber se a 

fazenda afasta imediatamente o trabalhador que 

apresenta sintomas de intoxicação e providencia com 

urgência o transporte para o atendimento médico mais 

próximo, encaminhando também ao médico as 

informações contidas nos rótulos e bulas dos agrotóxicos 

aos quais o trabalhador tenha sido exposto.

Verificação Física: Verificar a documentação de 

comprovação (CAT, atestados médicos, plano de 

emergência, etc.).

Análise Documental: Confirmar o conteúdo dos 

documentos e buscar evidências de atendimento à 

fundamentação legal.

NR 31 item 31.8.11

6.28 A lavagem, conservação, manutenção e 

limpeza dos EPIs e roupas utilizadas pelos 

trabalhadores na aplicação de agrotóxico, 

adjuvantes e afins, são executadas por 

pessoas orientadas e capacitadas, em 

local especialmente destinado para esse 

fim?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de lavanderias, para saber se a 

lavagem, conservação, manutenção e limpeza dos EPIs e 

roupas utilizadas pelos trabalhadores na aplicação de 

agrotóxico, adjuvantes e afins, são executadas por 

pessoas orientadas e capacitadas, em local 

especialmente destinado para esse fim.

Verificação Física: Verificar os documentos e a estrutura 

da lavanderia específica de lavagem de EPIs 

contaminados e o contrato de trabalho da(s) pessoa(s) 

encarregada(s) pela conservação, manutenção e limpeza 

dos EPIs e roupas utilizadas pelos trabalhadores na 

aplicação de agrotóxico, adjuvantes e afins. Verificar nos 

alojamentos e moradias de funcionários se ocorre a 

lavagem de produtos e EPIs.

Análise Documental: Verificar no SESTR ou com o 

profissional responsável, as listas de treinamento ou 

certificados.

NR 31 item 31.8.13
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6.29 A descontaminação de roupas e EPIs é 

executada de forma a não contaminar 

poços, rios, córregos e quaisquer outras 

coleções de água?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de lavanderias, para saber se a 

descontaminação de roupas e EPIs são executadas de 

forma a não contaminar poços, rios, córregos e quaisquer 

outras coleções de água.

Verificação Física: Verificar a localização física da 

lavanderia específica de EPIs contaminados, para 

constatar se as lavagens são executadas de forma a não 

contaminar poços, rios, córregos e quaisquer outras 

coleções de água. Verificar se a água da área de lavagem 

é destinada a uma caixa contentora para destino final em 

unidades de tratamento apropriadas. 

Análise Documental: Verificar a documentação do 

profissional responsável pela descontaminação de roupas 

e EPIs.

NR 31 item 31.8.13.1

6.30 Os produtos agrotóxicos, adjuvantes e 

afins, são mantidos em suas embalagens 

originais, com seus rótulos e bulas? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e  

funcionários do setor de agrotóxicos ou SESTR, para 

saber se os produtos agrotóxicos, adjuvantes e afins, são 

mantidos em suas embalagens originais, com seus rótulos 

e bulas.

Verificação Física: Verificar o local de armazenamento 

dos agrotóxicos e constatar visualmente se os produtos 

agrotóxicos, adjuvantes e afins, são mantidos em suas 

embalagens originais, com seus rótulos e bulas.

Análise Documental: Verificar por amostragem a 

documentação de controle dos produtos agrotóxicos, 

adjuvantes e afins que possam estar sem embalagens 

originais.

NR 31 item 31.8.13.1
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6.31 A fazenda proíbe a reutilização das 

embalagens vazias; executa o processo 

de trilavagem ou sob pressão; armazena 

os vasilhames em depósito adequado e 

posteriormente os encaminha às unidades 

credenciadas para o descarte ou 

reciclagem?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos ou SESTR, para 

saber se a fazenda proíbe a reutilização das embalagens 

vazias; executa o processo de trilavagem ou sob pressão; 

armazena os vasilhames em depósito adequado e 

posteriormente os encaminha às unidades credenciadas 

para o descarte ou reciclagem.

Verificação Física: Verificar o local de armazenamento 

das embalagens vazias e ver se ele atende as exigências 

da NR 31. Verificar também os comprovantes de 

encaminhamento das embalagens vazias para unidades 

credenciadas de descarte ou reciclagem.

Análise Documental: A entrega das embalagens na 

unidade credenciada deve ser acompanhada de uma nota 

fiscal de simples remessa, com discriminação do material 

e peso, na qual o recebedor colocará seu carimbo com 

data e assinatura acusando o recebimento. A nota fiscal 

assinada ou outro documento emitido pela unidade 

recebedora deve ser guardado junto com a documentação 

de compra e a receita agronômica.

NR 31 item 31.8.13.1 A fazenda deve proibir a reutilização das 

embalagens vazias; executar o processo 

de trilavagem ou sob pressão; armazenar 

os vasilhames em depósito adequado e 

posteriormente encaminhá-los às 

unidades credenciadas para o descarte ou 

reciclagem. 

6.32 A fazenda não pratica a armazenagem de 

agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, a 

céu aberto?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos ou SESTR, para 

saber se existem locais de armazenagem de agrotóxicos, 

adjuvantes e produtos afins, a céu aberto.

Verificação Física: Verificar os depósito de agrotóxicos 

da fazenda e outras  dependências para constatar a 

regularidade da armazenagens dos produtos de acordo 

com a NR 31

Análise Documental: Verificar documentação relativa 

aos agrotóxicos e os locais onde são armazenados.

NR 31 item 31.8.16
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6.33 As edificações destinadas ao 

armazenamento de agrotóxicos, 

adjuvantes e produtos afins, possuem 

placas ou cartazes com símbolos de 

perigo, com acesso restrito a funcionários 

autorizados, capacitados e equipados com 

EPIs, com sistema de ventilação 

direcionado ao exterior e com telas de 

proteção que não permitam o acesso de 

aves ou animais?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos ou SESTR, para 

saber se as edificações destinadas ao armazenamento de 

agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, possuem placas 

ou cartazes com símbolos de perigo, com acesso restrito 

a funcionários autorizados, capacitados e equipados com 

EPIs, com sistema de ventilação direcionado ao exterior e 

com telas de proteção que não permitam o acesso de 

aves ou animais.

Verificação Física: Verificar o local de armazenamento 

dos agrotóxicos e ver se o mesmo atende as normas da 

NR 31.

Análise Documental: Verificar as listas de treinamento, 

fichas de EPI, bem como placas ou cartazes de 

sinalização do setor do depósito de agrotóxicos.

NR 31 item 31.8.17 letras 

b), c) e d)

6.34 As edificações destinadas ao 

armazenamento de agrotóxicos, 

adjuvantes e produtos afins, possuem 

paredes e coberturas resistentes, piso que 

possibilite a limpeza e descontaminação e 

estão situadas a mais de 30 metros das 

habitações e locais onde  são conservados 

ou consumidos alimentos, medicamentos 

e de fontes de água?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e  

funcionários do setor de agrotóxicos ou SESTR, para 

saber se as edificações destinadas ao armazenamento de 

agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, possuem 

paredes e coberturas resistentes, piso que possibilite a 

limpeza e descontaminação e estão situadas a mais de 30 

metros das habitações e locais onde são conservados ou 

consumidos alimentos, medicamentos e de fontes de 

água.

Verificação Física: Verificar o local de armazenamento 

dos agrotóxicos e constatar se as exigências da NR 31 

estão sendo cumpridas.

Análise Documental: Verificar as listas de treinamento e 

fichas de EPI do setor, para confirmar a regularidade das 

operações de depósito de agrotóxicos.

NR 31 item 31.8.17 letras 

a), e) e f)
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O armazenamento e empilhamento de 

agrotóxicos obedece às normas da 

legislação vigente e dos fabricantes; as 

embalagens são colocadas sobre 

estrados, evitando contato com o piso, 

com as pilhas estáveis e afastadas no 

mínimo 50 centímetros das paredes e com 

pisos impermeáveis?

6.35 NR 31 item 31.8.18            

letra a)

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos ou SESTR, para 

saber se o  armazenamento e empilhamento de 

agrotóxicos obedecem às normas da legislação vigente e 

dos fabricantes; as embalagens são colocadas sobre 

estrados, evitando contato com o piso, com as pilhas 

estáveis e afastadas no mínimo 50 centímetros das 

paredes e com pisos impermeáveis.

Verificação Física: Verificar o local de armazenamento 

dos agrotóxicos e constatar se as exigências da NR 31 

estão sendo cumpridas. Verificar se a estrutura do 

armazem é de material tratado e não absorve 

agroquímicos em seu corpo (madeira não tratada ou não 

isolada).

Análise Documental: Verificar a documentação e 

instruções dos fabricantes em relação às indicações 

técnicas constantes dos rótulos. A altura das pilhas deve 

obedecer ao especificado nas embalagens e os produtos 

devem ser agrupados por classe de compatibilidade. Os 

reativos e os inflamáveis devem ficar em blocos 

separados.



CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

6.36 A fazenda, ao transportar produtos 

agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, o 

faz em recipientes devidamente rotulados 

e em vasilhames resistentes e 

hermeticamente fechados e estes são 

colocados em compartimento separado, 

de forma que não possam contaminar 

produtos como alimentos, rações, 

forragens, utensílios de uso pessoal e 

doméstico?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos ou SESTR, para 

saber se a fazenda, ao transportar produtos agrotóxicos, 

adjuvantes e produtos afins, o faz em recipientes 

devidamente rotulados e em vasilhames resistentes e 

hermeticamente fechados e estes são colocados em 

compartimento separado, de forma que não possam 

contaminar produtos como alimentos, rações, forragens, 

utensílios de uso pessoal e doméstico.

Verificação Física: Verificar o estado de 

descontaminação dos veículos de uso específico para o 

transporte de agrotóxicos.

Análise Documental: Verificar se a documentação do 

transporte de agrotóxicos obedece às regras aplicáveis ao 

transporte de produtos perigosos contidas no Decreto 

Federal Nº 96.044, de 18 de maio de 1.988 e Resolução 

Nº 420/04 da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

– ANTT. Verificar a existência de cópias do Decreto e da 

Resolução N.º 420/04, onde estão listados todos os 

produtos por ordem de número e por ordem alfabética, 

acompanhados de todas as exigências e recomendações 

especiais, quantidades isentas, etc.

NR 31 item 31.8.19 e item 

31.8.19.1

6.37 Os veículos e equipamentos que a 

fazenda utiliza para o transporte de 

agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, 

inclusive os que posteriormente são 

utilizados para outras finalidades, são 

totalmente higienizados e 

descontaminados, de forma a não 

contaminarem poços, nascentes, rios e 

coleções de água?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos ou SESTR, para 

saber se os veículos e equipamentos que a fazenda utiliza 

para o transporte de agrotóxicos, adjuvantes e produtos 

afins, inclusive os que posteriormente são utilizados para 

outras finalidades, são totalmente higienizados e 

descontaminados, de forma a não contaminarem poços, 

nascentes, rios e coleções de água.

Verificação Física: Verificar o estado de 

descontaminação dos veículos e equipamentos utilizados 

para transporte de colaboradores e de agrotóxicos, 

adjuvantes e produtos afins.

NR 31 item 31.8.19.2 e 

item 31.8.19.3
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6.38 A fazenda não permite nem utiliza o 

transporte simultâneo de trabalhadores e 

agrotóxicos, em veículos que não 

possuam compartimentos estanques 

projetados para tal fim?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos ou SESTR, ou de 

serviços gerais, para saber se a fazenda não permite nem 

utiliza o transporte simultâneo de trabalhadores e 

agrotóxicos, em veículos que não possuam 

compartimentos estanques projetados para tal fim.

Verificação Física: Verificar os veículos e equipamentos 

utilizados para transporte de trabalhadores e se neles 

existem compartimentos separados e destinados 

especificamente para o eventual transporte de 

agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins.

Análise Documental: Verificar, se houver, documentação 

interna como normas e procedimentos internos ou Ordens 

de Serviço (OSs) referentes ao transporte de pessoas e 

de agrotóxicos.

NR 31 item 31.8.19.4

CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

6.39 A fazenda possui equipe de empregados 

treinada para a prevenção e combate a 

incêndio, em especial para usar os 

extintores em situações de emergência?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se a fazenda possui equipe de 

empregados treinada para a prevenção e combate a 

incêndio, em especial para usar os extintores em 

situações de emergência.

Verificação Física: Verificar os locais onde existem 

extintores de incêndio e outros equipamentos para o 

atendimento de emergências provocadas por fogo ou 

curto circuito.

Análise Documental: Verificar o conteúdo dos cursos ou 

documentação específica de treinamento para combate a 

incêndios.

NR 23 item 23.1
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6.40 A fazenda encaminha regularmente os 

vasilhames e embalagens vazias de 

agrotóxicos para as unidades autorizadas 

de recebimento e mantém em arquivo os 

comprovantes de devolução? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor de agrotóxicos ou SESTR, para 

saber se a fazenda encaminha regularmente os 

vasilhames e embalagens vazias de agrotóxicos para as 

unidades autorizadas de recebimento e mantém em 

arquivo os comprovantes de devolução.

Verificação Física: Verificar o local de armazenamento 

das embalagens vazias e documentos relativos à remessa 

dos mesmos para unidades de reciclagem.

Análise Documental: Verificar a documentação referente 

à entrega das embalagens na unidade credenciada, que 

deve ser acompanhada de uma nota fiscal de simples 

remessa com discriminação do material e peso, na qual o 

recebedor colocará o seu carimbo com data e assinatura 

acusando o recebimento. A nota fiscal assinada ou outro 

documento emitido pela unidade recebedora deve ser 

guardado junto com a documentação de compra e a 

receita agronômica.

NR 31 item 31.8.15

6.41 A fazenda possui sistemas de contenção, 

drenagem, recuperação de vazamentos ou 

de resíduos nos postos de abastecimento 

de máquinas e veículos?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e o 

profissional responsável pelo setor de abastecimento, 

para saber se a fazenda possui sistemas de contenção, 

drenagem, recuperação de vazamentos ou de resíduos 

nos postos de abastecimento de máquinas e veículos.

Verificação Física: Verificar os locais de abastecimento 

de veículos e máquinas e constatar se os sistemas de 

contenção são adequados.

NR 31 item 31.9.2

6.42 A fazenda possui sistemas de contenção, 

drenagem e recuperação de vazamentos 

ou de resíduos nos locais de lavagem de 

máquinas e veículos? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e o 

profissional responsável pelo setor de lavagem, para 

saber se a fazenda possui sistemas de contenção, 

drenagem e recuperação de vazamentos ou de resíduos 

nos locais de lavagem de máquinas e veículos.

Verificação Física: Verificar os locais de lavagem de 

veículos e máquinas para constatar se a fazenda possui 

sistemas de contenção, drenagem e recuperação de 

vazamentos ou de resíduos.

NR 31 item 31.9.2
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6.43 A fazenda possui sistemas de contenção, 

drenagem e recuperação de vazamentos 

ou de resíduos nos locais de lubrificação 

de máquinas e veículos?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e o 

profissional responsável do setor de lubrificação,  para 

saber se a fazenda possui sistemas de contenção, 

drenagem e recuperação de vazamentos ou de resíduos 

nos locais de lubrificação de máquinas e veículos.

Verificação Física: Verificar os locais de lubrificação de 

veículos e máquinas para constatar se a fazenda possui 

sistemas de contenção, drenagem e recuperação de 

vazamentos ou de resíduos.

NR 31 item 31.9.2

CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

6.44 A fazenda orienta e treina seus 

empregados quanto aos métodos de 

trabalho que deverão utilizar nas 

atividades pesadas de levantamento e 

transporte manual regular de cargas, 

visando salvaguardar a sua saúde,  

prevenir acidentes e o seu afastamento 

precoce do trabalho?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e com os 

funcionários, para saber se a fazenda orienta e treina 

seus empregados quanto aos métodos de trabalho que 

deverão utilizar nas atividades pesadas de levantamento 

e transporte manual regular de cargas, visando 

salvaguardar a sua saúde, prevenir acidentes e o seu 

afastamento precoce do trabalho.

Análise Documental: Verificar as listas de presença em 

reuniões ou cursos de treinamento e orientação sobre os 

métodos de trabalho que deverão utilizar nas atividades 

pesadas de levantamento e transporte manual regular de 

cargas.

NR 31 item 31.10.3

CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

6.45 A fazenda disponibiliza gratuitamente 

ferramentas manuais adequadas ao 

trabalho e às características físicas do 

trabalhador, substituindo-as sempre que 

estiverem danificadas pelo desgaste ou 

quebra?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se a fazenda disponibiliza 

gratuitamente ferramentas manuais adequadas ao 

trabalho e às características físicas do trabalhador, 

substituindo-as sempre que estiverem danificadas pelo 

desgaste ou quebra.

Verificação Física: Verificar o estado das ferramentas 

manuais e sua adequação às características físicas do 

trabalhador.

Análise Documental: Verificar as fichas de controle de 

entrega e substituição das ferramentas danificadas.

NR 31 item 31.11.1
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6.46 As ferramentas de corte utilizadas na 

lavoura são transportadas em 

compartimentos separados do transporte 

de trabalhadores?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as  ferramentas de corte 

utilizadas na lavoura são transportadas em 

compartimentos separados do transporte de 

trabalhadores.

Verificação Física: Verificar se nos veículos de 

transporte de pessoas existe o compartimento separado 

para o transporte de ferramentas.

NR 31 item 31.11.4 letra a)

CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

6.47 As máquinas e equipamentos da fazenda 

são utilizados unicamente para os fins 

estabelecidos pelo fabricante e seus 

operadores estão devidamente 

capacitados e qualificados para o seu 

manuseio e operação seguros?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as máquinas e equipamentos 

da fazenda são utilizados unicamente para os fins 

estabelecidos pelo fabricante e seus operadores estão 

devidamente capacitados e qualificados para o seu 

manuseio e operação seguros.

Verificação Física: Verificar por amostragem as 

máquinas e equipamentos para verificar sua utilização de 

acordo com o manual e se os seus operadores são 

capacitados e qualificados.

Análise Documental: Examinar manual e comprovantes 

de capacitação.

NR 31 item 31.12.1

6.48 Os manuais das máquinas, equipamentos 

e implementos são mantidos em local 

apropriado, de forma que o seu conteúdo 

possa ser permanentemente 

disponibilizado aos seus operadores? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda, com o 

profissional responsável pelo setor e com operadores, 

para saber se os manuais das máquinas, equipamentos e 

implementos são mantidos em local apropriado, de forma 

que o seu conteúdo possa ser permanentemente 

disponibilizado aos seus operadores.

Verificação Física: Verificar as máquinas, equipamentos 

e implementos e constatar se os manuais são mantidos 

em local apropriado, de forma que o seu conteúdo possa 

ser permanentemente disponibilizado aos seus 

operadores.

Análise Documental: Verificar os manuais 

correspondentes a cada máquina, equipamento e 

implemento.

NR 31 item 31.12.83
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6.49 As transmissões de força (cardan) das 

máquinas, equipamentos e implementos 

da fazenda estão devidamente protegidas, 

de forma a evitar acidentes?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as  transmissões de força 

(cardan) das máquinas, equipamentos e implementos 

estão devidamente protegidas, de forma a evitar 

acidentes.

Verificação Física: Verificar as máquinas, equipamentos 

e implementos e constatar se as  transmissões de força 

(cardan) estão devidamente protegidas, de forma a evitar 

acidentes.

NR 31 item 31.12.20

6.50 As máquinas, equipamentos e 

implementos da fazenda que ofereçam 

risco de ruptura de suas partes, projeção 

de peças ou de material em 

processamento, possuem sistemas 

efetivos de proteção e prevenção contra 

acidentes? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as máquinas, equipamentos e 

implementos que ofereçam risco de ruptura de suas 

partes, projeção de peças ou de material em 

processamento, possuem sistemas efetivos de proteção e 

prevenção contra acidentes.

Verificação Física: Constatar se as máquinas, 

equipamentos e implementos que ofereçam risco de 

ruptura de suas partes, projeção de peças ou de material 

em processamento, possuem sistemas efetivos de 

proteção e prevenção contra acidentes.

NR 31 item 31.12.23

6.51 As máquinas e equipamentos móveis 

motorizados da fazenda possuem cinto de 

segurança e estrutura de proteção do 

operador, para prevenir danos à saúde ou 

acidentes fatais em caso de tombamento?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as  máquinas e equipamentos 

móveis motorizados possuem cinto de segurança e 

estrutura de proteção do operador, para prevenir danos à 

saúde ou acidentes fatais em caso de tombamento.

Verificação Física: Constatar se as máquinas e 

equipamentos móveis motorizados da fazenda possuem 

cinto de segurança e estrutura de proteção do operador, 

para prevenir danos à saúde ou acidentes fatais em caso 

de tombamento.

NR 31 item 31.12.31
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6.52 A fazenda não permite e proíbe a 

execução de serviços de limpeza, de 

lubrificação, de abastecimento e de 

manutenção com as máquinas, 

equipamentos e implementos em 

funcionamento, salvo se o movimento for 

indispensável à realização dessas 

operações e, nessa situação, são tomadas 

medidas especiais de proteção e 

sinalização contra acidentes de trabalho?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se a fazenda não permite e 

proíbe a execução de serviços de limpeza, de lubrificação, 

de abastecimento e de manutenção com as máquinas, 

equipamentos e implementos em funcionamento, salvo se 

o movimento for indispensável à realização dessas 

operações e, nessa situação, são tomadas medidas 

especiais de proteção e sinalização contra acidentes de 

trabalho.

Verificação Física: Verificar se a fazenda adotou 

medidas especiais de proteção e sinalização contra 

acidentes de trabalho proibindo expressamente a 

execução de serviços de limpeza, de lubrificação, de 

abastecimento e de manutenção com as máquinas, 

equipamentos e implementos em funcionamento.

Análise Documental: Verificar as Ordens de Serviço 

(OSs).

NR 31 item 31.12.67

6.53 A fazenda não permite e proíbe o trabalho 

e o funcionamento de máquinas e 

equipamentos acionados por motores de 

combustão interna, em locais fechados ou 

sem ventilação suficiente, salvo quando for 

assegurada a eliminação de gases do 

ambiente?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se a fazenda não permite e 

proíbe o trabalho e o funcionamento de máquinas e 

equipamentos acionados por motores de combustão 

interna, em locais fechados ou sem ventilação suficiente, 

salvo quando for assegurada a eliminação de gases do 

ambiente.

Verificação Física: Verificar no pátio das máquinas, 

equipamentos e implementos para saber se a fazenda 

efetivamente proíbe o  funcionamento de máquinas e 

equipamentos acionados por motores de combustão 

interna, em locais fechados ou sem ventilação suficiente, 

salvo quando for assegurada a eliminação de gases do 

ambiente.

Análise Documental: Analisar Ordens de Serviço (OSs) 

ou orientação expressa aos funcionários.

NR 31 item 31.12.37
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6.54 As máquinas e equipamentos, 

estacionários ou não, da fazenda, que 

possuem plataformas de trabalho, são 

dotados de escadas de acesso e 

dispositivos de proteção contra quedas?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as máquinas e equipamentos, 

estacionários ou não, que possuem plataformas de 

trabalho, são dotados de escadas de acesso e 

dispositivos de proteção contra quedas.

Verificação Física: Verificar as máquinas e 

equipamentos, estacionários ou não, e constatar se 

possuem plataformas e escadas de acesso e dispositivos 

de proteção contra quedas.

NR 31 item 31.12.40 e item 

31.12.41

6.55 A fazenda proíbe e não permite, sob 

qualquer pretexto, o transporte de 

trabalhadores e terceiros em máquinas e 

equipamentos motorizados e em seus 

implementos acoplados?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se a fazenda proíbe e não 

permite, sob qualquer pretexto, o transporte de 

trabalhadores e terceiros em máquinas e equipamentos 

motorizados e em seus implementos acoplados.

Verificação Física: Verificar as máquinas, equipamentos 

motorizados e seus implementos acoplados, e constatar 

se a fazenda efetivamente proíbe e não permite, sob 

qualquer pretexto, que  transportem trabalhadores e 

terceiros.

NR 31 item 31.12.4

6.56 As  máquinas de cortar, picar, triturar, 

moer, desfibrar e similares da fazenda, 

possuem dispositivos de proteção que 

impossibilitem o contato do operador ou 

demais pessoas com suas partes móveis?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as máquinas de cortar, picar, 

triturar, moer, desfibrar e similares, possuem dispositivos 

de proteção que impossibilitem o contato do operador ou 

demais pessoas com suas partes móveis.

Verificação Física: Constatar no local de sua instalação 

se as máquinas de cortar, picar, triturar, moer, desfibrar e 

similares da fazenda, possuem dispositivos de proteção 

que impossibilitem o contato do operador ou demais 

pessoas com suas partes móveis.

NR 31 item 31.12.24
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6.57 As roçadeiras da fazenda possuem 

dispositivos de proteção que 

impossibilitem o arremesso de materiais 

sólidos e causem outros riscos à 

integridade física do trabalhador, 

causando acidentes do trabalho?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as roçadeiras possuem 

dispositivos de proteção que impossibilitem o arremesso 

de materiais sólidos e causem outros riscos à integridade 

física do trabalhador, causando acidentes do trabalho.

Verificação Física: Verificar as se as roçadeiras da 

fazenda possuem dispositivos de proteção que 

impossibilitem o arremesso de materiais sólidos e causem 

outros riscos à integridade física do trabalhador, causando 

acidentes do trabalho.

NR 31 item 31.12.23.1

6.58 Os motoristas da fazenda que conduzem 

veículos automotores, trator de roda, trator 

de esteira, trator misto ou equipamento 

automotor destinado à movimentação de 

cargas ou trabalho agrícola, em via 

pública, estão devidamente habilitados 

pelo Detran (art. 144 CBT)?

Entrevistas: Com o representante da fazenda, para saber 

se os motoristas da fazenda que conduzem veículos 

automotores, trator de roda, trator de esteira, trator misto 

ou equipamento automotor destinado à movimentação de 

cargas ou trabalho agrícola, em via pública, estão 

devidamente habilitados pelo Detran. Entrevistar também 

os motoristas que dirigem os veículos da fazenda em via 

pública. 

Verificação Física: Verificar as CNHs dos motoristas e 

operadores que dirijem veículos automotores, trator de 

roda, trator de esteira, trator misto ou equipamento 

automotor destinado à movimentação de cargas ou 

trabalho agrícola, em via pública.

Análise Documental: Verificar a data de validade e 

categoria das CNHs.

Art. 144 CBT

6.59 A fazenda proporcionou treinamento 

específico aos operadores de motosserra, 

com registro do controle de treinamento e 

conteúdo que atende o manual do 

fabricante?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

operadores de motosserra, para saber se a fazenda 

proporcionou treinamento específico a eles, com registro 

do controle de treinamento e conteúdo que atende o 

manual do fabricante. 

Verificação Física: Verificar os documentos que 

comprovem o treinamento específico  dos operadores de 

motosserra.

Análise Documental: Verificar se as instruções constam 

de documento escrito e ilustrado, na forma de manual ou 

procedimento. A comprovação de que o treinamento foi 

realizado pelo empregador pode ser feita através de ficha 

de frequência de treinamento, contendo datas, conteúdo, 

carga horária, nomes e assinaturas dos participantes e 

instrutores.

NR 31 item 31.12.39
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6.60 Os acessos e vias de circulação internas 

da fazenda possuem condições 

adequadas e seguras para os veículos e 

trabalhadores que neles transitam?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se os acessos e vias de 

circulação internas possuem condições adequadas e 

seguras para os veículos e trabalhadores que neles 

transitam.

Verificação Física: Verificar as condições de segurança 

das vias de circulação interna.

NR 31 item 31.15.1

6.61 As vias de acesso e de circulação internas 

da fazenda são sinalizadas, de forma que 

sejam visíveis durante o dia e à noite, 

orientando a direção do fluxo de veículos, 

a preferência nos cruzamentos e 

estabelecendo os limites de velocidade?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as vias de acesso e de 

circulação interna são sinalizadas, de forma que sejam 

visíveis durante o dia e à noite, orientando a direção do 

fluxo de veículos, a preferência nos cruzamentos e 

estabelecendo os limites de velocidade.

Verificação Física: Verificar as vias de circulação interna 

e sua sinalização de trânsito.

NR 31 item 31.15.3

CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

6.62 Os veículos próprios ou terceirizados, 

utilizados pela fazenda para o transporte 

coletivo de empregados, possuem 

autorização emitida pela autoridade de 

trânsito competente e são conduzidos por 

motoristas devidamente habilitados pelo 

Detran?

Entrevistas: Com o profissional responsável pelo setor 

de transporte, motoristas e SESTR, solicitando a 

documentação.

Verificação Física: Verificar as autorizações emitidas 

pelas autoridades de trânsito e CNHs dos motoristas.

Análise Documental: Verificar as autorizações emitidas 

pelas autoridades de trânsito e se as CNHs dos 

motoristas não estão vencidas.

NR 31 item 31.16.1 letras 

a) e c)

6.63 Os veículos próprios ou terceirizados, 

utilizados pela fazenda para o transporte 

coletivo de empregados, transportam 

todos os passageiros sentados e possuem 

compartimentos resistentes e fixos para a 

guarda das ferramentas e materiais em 

separado dos passageiros?

Entrevistas: Com o representante da fazenda, o 

profissional responsável pelo setor de transporte, 

motoristas, funcionários e SESTR, para saber se existem 

veículos próprios ou terceirizados utilizados para o 

transporte coletivo de empregados, e se os mesmos 

transportam todos os passageiros sentados e possuem 

compartimentos resistentes e fixos para a guarda das 

ferramentas e materiais em separado dos passageiros.

Verificação Física: Verificar os veículos e os 

compartimentos para guarda das ferramentas manuais no 

transporte coletivo de colaboradores.

NR 31 item 31.16.1 letras 

b) e d)
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6.64 Os veículos adaptados utilizados pela 

fazenda para o transporte de 

trabalhadores possuem autorização prévia 

da autoridade competente em matéria de 

trânsito?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e o 

profissional responsável pelo setor de transporte ou 

SESTR, para saber se existem veículos adaptados que 

estejam sendo utilizados pela fazenda para o transporte 

de trabalhadores e se os mesmos possuem autorização 

prévia da autoridade competente em matéria de trânsito.

Verificação Física: Verificar, se houver veículos 

adaptados.

Análise Documental: Verificar a autorização prévia da 

autoridade competente em matéria de trânsito.

NR 31 item 31.16.2

CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

6.65 A fazenda faz a inspeção periódica dos 

veículos destinados ao transporte de 

cargas?     

Entrevistas: Com o representante da fazenda e o 

profissional responsável pelo setor de transporte ou 

SESTR, para saber se a fazenda faz a inspeção periódica 

dos veículos destinados ao transporte de cargas.

Verificação Física: Verificar os veículos de transporte de 

cargas e os comprovantes de inspeção periódica.

Análise Documental: Verificar os documentos que 

comprovem a inspeção periódica.

NR 31 item 31.17.1

6.66 Os condutores de veículos de carga da 

fazenda possuem habilitação e formação 

mínima exigida em lei - categorias C, D - e 

de acordo com a carga, tipo de caminhão, 

curso de capacitação de condutor de 

veículo de transporte de produtos 

especiais (MOPE) e/ou perigosos (MOPP)?   

Entrevistas: Com o representante da fazenda, o 

profissional responsável pelo setor de transporte e 

motoristas, se houver, para saber se os condutores de 

veículos de carga possuem habilitação e formação 

mínima exigida em lei - categorias C, D - e de acordo com 

a carga, tipo de caminhão, curso de capacitação de 

condutor de veículo de transporte de produtos especiais 

(MOPE) e/ou perigosos (MOPP), solicitando a 

documentação.

Verificação Física: Verificar as CNHs e comprovantes de 

capacitação do motorista.

Análise Documental: Analisar a documentação (CNH e 

Certificado MOPE ou MOPP).

NR 31 item 31.12.74
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6.67 A fazenda interrompe as atividades 

agrícolas externas, quando ocorrem 

condições climáticas que comprometam a 

segurança e a saúde do trabalhador? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se a fazenda interrompe as 

atividades agrícolas externas, quando ocorrem condições 

climáticas que comprometam a segurança e a saúde do 

trabalhador. 

Análise Documental: Verificar os documentos de 

elaboração, procedimentos ou ordens de serviço 

contendo as regras mínimas. A comprovação do 

cumprimento das exigências pode ser feita através das 

seguintes evidências: existência e divulgação do conteúdo 

das instruções, procedimentos e/ou ordens de serviço em 

reuniões e treinamentos realizados antes do início da 

atividade e repetidos periodicamente; ficha de controle de 

treinamento contendo datas, carga horária, conteúdo 

abordado e nomes e assinaturas dos participantes e dos 

instrutores.

NR 31 item 31.19.1 letra b)

6.68 O trabalho no campo é organizado de 

forma que as atividades que exigem maior 

esforço físico, quando possível, sejam 

desenvolvidas no período da manhã ou no 

final da tarde?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se o trabalho no campo é 

organizado de forma que as atividades que exigem maior 

esforço físico, quando possível, sejam desenvolvidas no 

período da manhã ou no final da tarde.

Verificação Física: No itinerário das visitas aos diversos 

setores, verificar se a fazenda, ao distribuir as tarefas, o 

faz de forma lógica e racional, para que o trabalhador 

execute as tarefas que demandem maior esforço físico no 

período da manhã ou no final da tarde.

Análise Documental: Verificar os documentos de 

elaboração, procedimentos ou ordens de serviço 

contendo as regras mínimas. A comprovação do 

cumprimento das exigências pode ser feita através da 

evidência de existência e divulgação do conteúdo das 

instruções, procedimentos e/ou ordens de serviço em 

reuniões e treinamentos realizados antes do início das 

atividades. 

NR 31 item 31.19.1 letra c)
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6.69 A fazenda fornece gratuitamente os EPIs 

necessários para a proteção dos 

trabalhadores, de acordo com as 

necessidades de cada atividade insalubre 

e de risco, determinados pelo Programa 

de Prevenção a Riscos Ambientais - 

PPRA, orientando e treinando os 

empregados em relação à sua utilização? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e  

funcionários de setores diversos, para saber se a  fazenda 

fornece gratuitamente os EPIs necessários para a 

proteção dos trabalhadores, de acordo com as 

necessidades de cada atividade insalubre e de risco, 

determinados pelo Programa de Prevenção a Riscos 

Ambientais – PPRA se a fazenda orienta e treina os 

empregados em relação à sua utilização.

Verificação Física: Verificar se a fazenda fornece 

gratuitamente os EPIs necessários para a proteção dos 

trabalhadores, de acordo com as necessidades de cada 

atividade insalubre e de risco, determinados pelo 

Programa de Prevenção a Riscos Ambientais – PPRA se 

a fazenda orienta e treina os empregados em relação à 

sua utilização.

Análise Documental: Verificar no SESTR as fichas de 

EPIs e listas de treinamentos.

NR 31 item 31.20.1 letra a)

6.70 A fazenda arquiva as fichas individuais de 

controle e entrega de EPIs aos 

empregados, bem como fichas que 

comprovem os treinamentos e as notas 

fiscais de compra para a substituição de 

EPIs, em caso de necessidade de troca 

por orientação do fabricante, defeitos ou 

pelo desgaste?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e o 

funcionário responsável pelo setor de EPIs, para saber se 

a fazenda arquiva as fichas individuais de controle e 

entrega de EPIs aos empregados, bem como se arquiva 

as fichas que comprovem os treinamentos e as notas 

fiscais de compra para a substituição de EPIs e ainda, se 

em caso de necessidade, é feita a troca por orientação do 

fabricante, por defeitos ou pelo desgaste natural do EPI.

Verificação Física: Verificar se a fazenda arquiva as 

fichas individuais de controle e entrega de EPIs aos 

empregados, bem como fichas que comprovem os 

treinamentos e as notas fiscais de compra para a 

substituição de EPIs em caso de necessidade de troca por 

orientação do fabricante, defeitos ou pelo desgaste.

Análise Documental: Verificar a regularidade das fichas 

de controle de EPIs, listas de treinamento e notas fiscais 

de compra.

NR 6 item 6.6.1 letras d), 

g) e h)
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6.71 A fazenda fiscaliza o uso obrigatório dos 

EPIs e aplica penas disciplinares ao 

empregado que se recusa ou que não 

utiliza o EPI que lhe foi fornecido, mesmo 

que eventualmente, inclusive com a 

demissão por justa causa? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber  se a fazenda fiscaliza o uso 

obrigatório dos EPIs e aplica penas disciplinares ao 

empregado que se recusa ou que não utiliza o EPI que 

lhe foi fornecido, mesmo que eventualmente, inclusive 

com a demissão por justa causa.

Verificação Física: Verificar o uso dos EPIs durante as 

visitas aos diversos setores da fazenda.

Análise Documental: Verificar os registros contendo as 

avaliações dos riscos, a indicação dos equipamentos 

corretos e as sanções eventualmente aplicadas aos 

trabalhadores que descumpriram as obrigações - 

advertência verbal e escrita, suspensão e demissão.

Art. 482 letra h) CLT e NR 

1 item 1.8 letra b) e item 

1.9

CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

6.72 As estruturas das edificações rurais da 

fazenda, tais como armazéns e depósitos, 

são mantidas em condições de suportar as 

cargas permanentes e móveis a que se 

destinam?

Entrevistas: Com o representante da fazenda, para saber 

se as estruturas das edificações rurais da fazenda, tais 

como armazéns e depósitos, são mantidas em condições 

de suportar as cargas permanentes e móveis a que se 

destinam.

Verificação Física: Verificar se existem plantas de 

construção das estruturas das edificações rurais da 

fazenda, tais como armazéns e depósitos e se estas 

estruturas são mantidas em condições de suportar as 

cargas permanentes e móveis a que se destinam.

NR 31 item 31.21.1

6.73 As aberturas nos pisos e nas paredes das 

edificações da fazenda são protegidas de 

forma que impeçam a queda de 

trabalhadores ou de materiais? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda, para saber 

se as aberturas nos pisos e nas paredes das edificações 

da fazenda são protegidas de forma que impeçam a 

queda de trabalhadores ou de materiais.

Verificação Física: Verificar as aberturas nos pisos e nas 

paredes das edificações da fazenda e constatar se elas 

são protegidas de forma que impeçam a queda de 

trabalhadores ou de materiais.

NR 31 item 31.21.3

69

Medidas de Proteção Pessoal - EPIs

Edificações Rurais



CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

6.74 As escadas, rampas, corredores e outras 

áreas destinadas à circulação de 

trabalhadores e à movimentação de 

materiais da fazenda foram construídos 

com materiais antiderrapantes e possuem 

proteção contra o risco de queda? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda, para saber 

se as escadas, rampas, corredores e outras áreas 

destinadas à circulação de trabalhadores e à 

movimentação de materiais da fazenda foram construídos 

com materiais antiderrapantes e possuem proteção contra 

o risco de queda.

Verificação Física: Verificar as escadas, rampas, 

corredores das edificações e outras áreas destinadas à 

circulação de trabalhadores e à movimentação de 

materiais da fazenda e constatar se foram construídos 

com materiais antiderrapantes e possuem proteção contra 

o risco de queda.

NR 31 item 31.21.4 e item 

31.21.5

CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

6.75 As instalações elétricas da fazenda são 

mantidas de forma a prevenir, por meios 

seguros, os perigos de choque elétrico e 

outros tipos de acidentes? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e o 

responsável pelo setor elétrico, para saber se as 

instalações elétricas da fazenda são mantidas de forma a 

prevenir, por meios seguros, os perigos de choque 

elétrico e outros tipos de acidentes.

Verificação Física: Verificar as instalações elétricas da 

fazenda e constatar se são mantidas de forma a prevenir, 

por meios seguros, os perigos de choque elétrico e outros 

tipos de acidentes.

NR 31 item 31.22.1

6.76 Os componentes das instalações elétricas 

são protegidos por material isolante? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor elétrico, para saber se os 

componentes das instalações elétricas são protegidos por 

material isolante.

Verificação Física: Verificar os componentes das 

instalações elétricas para constatar se eles são protegidos 

por material isolante.

NR 31 item 31.22.2

6.77 As ferramentas utilizadas em trabalhos em 

redes energizadas são dotadas de 

isolamento elétrico?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários do setor elétrico, para saber se as 

ferramentas utilizadas em trabalhos em redes 

energizadas são dotadas de isolamento elétrico.

Verificação Física: Verificar se as ferramentas utilizadas 

em trabalhos em redes energizadas são dotadas de 

isolamento elétrico.

NR 31 item 31.22.5
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6.78 As edificações da fazenda estão 

protegidas através de para-raios, contra 

descargas elétricas atmosféricas? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as edificações da fazenda 

estão protegidas através de para-raios, contra descargas 

elétricas atmosféricas.

Verificação Física: Verificar as edificações da fazenda 

para constatar se estão protegidas através de para-raios, 

contra descargas elétricas atmosféricas.

NR 31 item 31.22.6

CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

6.79 As áreas de vivência da fazenda possuem 

instalações sanitárias, locais para refeição, 

alojamentos e, quando houver 

permanência de trabalhadores no 

estabelecimento entre as jornadas de 

trabalho, local adequado para preparo de 

alimentos e lavanderias?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as áreas de vivência da 

fazenda possuem instalações sanitárias, locais para 

refeição, alojamentos e, quando houver permanência de 

trabalhadores no estabelecimento entre as jornadas de 

trabalho, local adequado para preparo de alimentos e 

lavanderias.

Verificação Física: Verificar se as edificações das áreas 

de vivência da fazenda possuem instalações sanitárias, 

locais para refeição, alojamentos e, quando houver 

permanência de trabalhadores no estabelecimento entre 

as jornadas de trabalho, local adequado para preparo de 

alimentos e lavanderias.

NR 31 item 31.23.1 letras 

a) até e)

6.80 As instalações sanitárias possuem 

lavatórios na proporção de uma unidade 

para cada grupo de 20 trabalhadores ou 

fração?

Entrevistas: Com o representante da fazenda, para 

verificar o número de funcionários contratados e saber se 

as instalações sanitárias possuem lavatórios na proporção 

de uma unidade para cada grupo de 20 trabalhadores ou 

fração.

Verificação Física: Verificar se as instalações sanitárias 

possuem lavatórios na proporção de uma unidade para 

cada grupo de 20 trabalhadores ou fração.

NR 31 item 31.23.3.1 letra 

a)
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6.81 As instalações sanitárias possuem vasos 

sanitários na proporção de uma unidade 

para cada grupo de 20 trabalhadores ou 

fração?

Entrevistas: Com o representante da fazenda, para 

verificar o número de funcionários contratados e saber se 

as instalações sanitárias possuem vasos sanitários na 

proporção de uma unidade para cada grupo de 20 

trabalhadores ou fração.

Verificação Física: verificar se as instalações sanitárias 

possuem vasos sanitários na proporção de uma unidade 

para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração.

NR 31 item 31.23.3.1 letra 

b)

6.82 As instalações sanitárias possuem 

mictórios ou cubas/calhas de 60 cm, na 

proporção de uma unidade para cada 

grupo de 10 trabalhadores ou fração?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as instalações sanitárias 

possuem mictórios ou cubas/calhas de 60 cm, na 

proporção de uma unidade para cada grupo de 10 

trabalhadores ou fração.

Verificação Física: Verificar as instalações sanitárias 

para constatar se possuem mictórios ou cubas/calhas de 

60 cm, na proporção de uma unidade para cada grupo de 

dez trabalhadores ou fração.

NR 31 item 31.23.3.1 letra 

c)

6.83 As instalações sanitárias possuem 

chuveiros na proporção de uma unidade 

para cada grupo de 10 trabalhadores ou 

fração?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as instalações sanitárias 

possuem chuveiros na proporção de uma unidade para 

cada grupo de 10 trabalhadores ou fração.

Verificação Física: Verificar as instalações sanitárias 

para constatar se possuem chuveiros na proporção de 

uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou 

fração.

NR 31 item 31.23.3.1 letra 

d)

6.84 As instalações sanitárias se localizam em 

locais de fácil e seguro acesso, com 

separação por sexo, e possuem portas de 

acesso que impeçam o devassamento, 

construídas de modo a manter o 

resguardo conveniente?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as instalações sanitárias se 

localizam em locais de fácil e seguro acesso, com 

separação por sexo, e possuem portas de acesso que 

impeçam o devassamento, construídas de modo a manter 

o resguardo conveniente.

Verificação Física: Verificar as instalações sanitárias 

para constatar se elas estão em locais de fácil e seguro 

acesso, com separação por sexo, e possuem portas de 

acesso que impeçam o devassamento, construídas de 

modo a manter o resguardo conveniente.

NR 31 item 31.23.3.2 letras 

a), b) e c)

72

Áreas de Vivências - Instalações Sanitárias - 

Local para Refeição - Alojamento - Lavanderia 

- Área de Lazer  
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6.85 As instalações sanitárias dispõem de água 

limpa e papel higiênico, recipiente para 

coleta de lixo e ligação ao sistema de 

esgoto, fossa séptica ou sistema 

equivalente?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as instalações sanitárias 

dispõem de água limpa e papel higiênico, recipiente para 

coleta de lixo e ligação ao sistema de esgoto, fossa 

séptica ou sistema equivalente.

Verificação Física: Verificar as instalações sanitárias 

para saber se dispõem de água limpa e papel higiênico, 

recipiente para coleta de lixo e se possuem ligação ao 

sistema de esgoto, fossa séptica ou sistema equivalente.

NR 31 item 31.23.3.2 letras 

d), e) e f)

Neste caso, é necessário que o auditor 

tenha conhecimento prévio dos tipos de 

sanitários aceitos e não aceitos nas 

frentes de trabalho pelo Ministério do 

Trabalho de cada estado. As instâncias 

estaduais do Ministério do Trabalho 

costumam ter diferentes padrões de 

exigência.

6.86 Os locais para refeição possuem boas 

condições de higiene e conforto, água 

potável e fresca em condições higiênicas, 

água limpa para higienização e depósitos 

de lixo com tampa?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se os locais para refeição 

possuem boas condições de higiene e conforto, água 

potável e fresca em condições higiênicas, água limpa para 

higienização e depósitos de lixo com tampa.

Verificação Física: Verificar os locais para refeição para 

constatar se eles possuem boas condições de higiene e 

conforto, água potável e fresca em condições higiênicas, 

água limpa para higienização e depósitos de lixo com 

tampa.

NR 31 item 31.23.4.1 letras 

a), c), f) e g)

6.87 Os locais para refeição possuem mesas 

com tampos lisos e laváveis e assentos 

em número suficiente para atender todos 

os trabalhadores em escala prefixada de 

horários? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se os locais onde são fornecidas 

as refeições possuem mesas com tampos lisos e laváveis 

e assentos em número suficiente para atender todos os 

trabalhadores em escala prefixada de horários.

Verificação Física: Verificar os locais onde são 

fornecidas as refeições para constatar se possuem mesas 

com tampos lisos e laváveis e assentos em número 

suficiente para atender todos os trabalhadores em escala 

prefixada de horários.

NR 31 item 31.23.4.1 letras 

b), d), e e), 
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6.88 A fazenda transporta as refeições para as 

frentes de trabalho em recipientes ou 

caixas térmicas que garantem boas 

condições de conservação higiênica e 

salutar dos alimentos?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se as refeições são 

transportadas para as frentes de trabalho em recipientes 

ou caixas térmicas que garantem boas condições de 

conservação higiênica e salutar dos alimentos.

Verificação Física: Verificar os recipientes ou caixas 

térmicas utilizadas para o transporte das refeições para as 

frentes de trabalho para constatar se elas garantem boas 

condições de conservação higiênica e salutar dos 

alimentos até o horário das refeições.

NR 31 item 31.23.4.2

6.89 Nas frentes de trabalho são disponibilizas 

instalações sanitárias fixas ou móveis, 

compostas de sanitários e lavatórios, na 

proporção de um conjunto para grupo de 

40 trabalhadores ou fração, sendo 

permitida a utilização de fossa seca?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se na data da auditoria existem 

frentes de trabalho em atividade e, quando existentes, se 

são disponibilizadas instalações sanitárias fixas ou 

móveis, compostas de sanitários e lavatórios, na 

proporção de um conjunto para grupo de 40 trabalhadores 

ou fração, sendo permitida a utilização de fossa seca.

Verificação Física: Verificar se nas frentes de trabalho 

são disponibilizadas instalações sanitárias fixas ou 

móveis, compostas de sanitários e lavatórios, na 

proporção de um conjunto para grupo de 40 trabalhadores 

ou fração, sendo permitida a utilização de fossa seca.

NR 31 item 31.23.3.4 Neste caso, é necessário que o auditor 

tenha conhecimento prévio dos tipos de 

sanitários aceitos e não aceitos nas 

frentes de trabalho pelo Ministério do 

Trabalho de cada estado. As instâncias 

estaduais do Ministério do Trabalho 

costumam ter diferentes padrões de 

exigência.

6.90 Nas frentes de trabalho são 

disponibilizados abrigos, fixos ou móveis, 

que protejam os trabalhadores contra as 

intempéries durante as refeições?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se nas frentes de trabalho são 

disponibilizados abrigos, fixos ou móveis, que protejam os 

trabalhadores contra as intempéries durante as refeições.

Verificação Física: Verificar, caso hajam frentes de 

trabalho em atividade, se a fazenda disponibiliza abrigos, 

fixos ou móveis, que protejam os trabalhadores contra as 

intempéries durante as refeições no local de trabalho.

NR 31 item 31.23.4.3
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6.91 Os alojamentos da fazenda possuem 

armários individuais para a guarda de 

objetos pessoais, portas e janelas capazes 

de oferecer boas condições de vedação e 

segurança, recipientes para coleta de lixo 

e são separados por sexo?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se fazenda fornece a cada 

empregado armário individual para a guarda de objetos 

pessoais, e se os alojamentos possuem portas e janelas 

capazes de oferecer boas condições de vedação e 

segurança e recipientes para coleta de lixo; e se os 

alojamentos são separados por sexo.

Verificação Física: Verificar nos alojamentos se a 

fazenda fornece a cada empregado armário individual 

para a guarda de objetos pessoais, e se os alojamentos 

possuem portas e janelas capazes de oferecer boas 

condições de vedação e segurança e recipientes para 

coleta de lixo; e se os alojamentos são separados por 

sexo.

NR 31 item 31.23.5.1 letras 

b), c), d) e e)

6.92 Os alojamentos da fazenda disponibilizam 

camas com colchão (densidade mínima 

26, espessura 10 centímetros), separadas 

por no mínimo 1 metro e/ou beliches 

limitados a duas camas na mesma vertical, 

com espaço livre mínimo de 110 

centímetros acima do colchão e/ou redes, 

de acordo com o costume local, com 

espaçamento mínimo de 1 metro entre 

elas?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se fazenda disponibiliza para os 

empregados alojados camas com colchão (densidade 

mínima 26, espessura 10 centímetros), separadas por no 

mínimo 1 metro e/ou beliches limitados a duas camas na 

mesma vertical, com espaço livre mínimo de 110 

centímetros acima do colchão e/ou redes, de acordo com 

o costume local, com espaçamento mínimo de 1 metro 

entre elas.

Verificação Física: Verificar nos alojamentos se as 

camas estão equipadas com colchão (densidade mínima 

26, espessura 10 centímetros), separadas por no mínimo 

1 metro e/ou beliches limitados a duas camas na mesma 

vertical, com espaço livre mínimo de 110 centímetros 

acima do colchão e/ou redes, de acordo com o costume 

local, com espaçamento mínimo de 1 metro entre elas.

NR 31 item 31.23.5.1 letra 

a)

6.93 A fazenda não permite e proíbe a 

utilização de fogões, fogareiros ou 

similares no interior dos alojamentos? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se fazenda não permite e proíbe 

a utilização de fogões, fogareiros ou similares no interior 

dos alojamentos. 

Verificação Física: Verificar os alojamentos para 

constatar se não existem fogões, fogareiros ou similares 

em seu interior.

NR 31 item 31.23.5.2
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6.94 A fazenda fornece roupas de cama 

adequadas às condições climáticas locais?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber se a fazenda fornece roupas de 

cama adequadas às condições climáticas locais.

Verificação Física: Verificar as roupas de cama 

fornecidas aos empregados para constatar se atendem às 

condições climáticas da região.

NR 31 item 31.23.5.3

6.95 A fazenda proíbe e não permite a 

permanência de pessoas com doenças 

infectocontagiosas no interior do 

alojamento?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários que utilizam os alojamentos, para saber se 

existem pessoas com doenças infectocontagiosas no 

interior do alojamento.

Verificação Física: Verificar cada alojamento para 

constatar que não existem pessoas com doenças 

infectocontagiosas em seu interior.

NR 31 item 31.23.5.5

6.96 O local de preparo de refeições não tem 

ligação direta com o alojamento dos 

empregados e é dotado de lavatórios, 

sistema de coleta de lixo e instalações 

sanitárias exclusivas para o pessoal que 

manipula alimentos?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários da cozinha, para saber se o local não tem 

ligação direta com o alojamento dos empregados e é 

dotado de lavatórios, sistema de coleta de lixo e 

instalações sanitárias exclusivas para o pessoal que 

manipula alimentos.

Verificação Física: Verificar o local de preparo de 

refeições para constatar que ele não tem ligação direta 

com o alojamento dos empregados e é dotado de 

lavatórios, sistema de coleta de lixo e instalações 

sanitárias exclusivas para o pessoal que manipula 

alimentos?

Análise Documental: Em atendimento à fundamentação 

legal.

NR 31 item 31.23.6.1. e 

item 31.23.6.2

6.97 A fazenda disponibiliza em local coberto e 

ventilado lavanderias dotadas de tanques 

individuais ou coletivos e água limpa para 

que os trabalhadores possam lavar suas 

roupas de uso pessoal? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber sobre as condições das 

lavanderias disponibilizadas para lavagem de roupas de 

uso pessoal.

Verificação Física: Verificar o local destinado à 

lavanderia de uso pessoal para constatar se o local é 

coberto e ventilado, e se a lavanderia é dotada de 

tanques individuais ou coletivos e água limpa.

NR 31 item 31.23.7.1. e 

item 31.23.7.2
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6.98 A fazenda disponibiliza a todos os 

empregados água potável e fresca, em 

condições higiênicas e em quantidade 

suficiente, nos locais de trabalho e áreas 

de vivência?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber como é disponibilizada água 

potável para todos os empregados da fazenda.

Verificação Física: Verificar nos locais de trabalho e 

áreas de vivência se há fornecimento de água potável e 

fresca, em condições higiênicas e em quantidade 

suficiente para todos os trabalhadores da fazenda.

NR 31 item 31.23.9 e item 

31.23.10

6.99 A fazenda disponibiliza bebedouros com 

jato inclinado ou copos individuais ou 

descartáveis a todos os empregados e 

proíbe a utilização de copos coletivos?

Entrevistas: Com o representante da fazenda e 

funcionários, para saber como é feito o fornecimento de 

água potável para os empregados da fazenda.

Verificação Física: Verificar a existência de bebedouros 

com jatos inclinados ou torneiras de água potável com o 

fornecimento de copos individuais, sendo proibida a 

utilização de copos coletivos.

NR 31 item 31.23.10

6.100 As moradias cedidas pela fazenda são 

unifamiliares e construídas em alvenaria 

ou madeira, possuem condições sanitárias 

adequadas, ventilação e iluminação 

suficientes, cobertura de proteção contra 

intempéries, poço ou caixa-d'água 

protegido contra contaminação, e  fossas 

sépticas afastadas da casa e do poço de 

água em lugar livre de enchentes e à 

jusante do poço? 

Entrevistas: Com o representante da fazenda e, se 

houver, funcionários residentes nas moradias 

unifamiliares.

Verificação Física: Verificar a existência de  moradias 

unifamiliares e se elas foram construídas em alvenaria ou 

madeira, possuem condições sanitárias adequadas, 

ventilação e iluminação suficientes, cobertura de proteção 

contra intempéries, poço ou caixa-d'água protegido contra 

contaminação, e  fossas sépticas afastadas da casa e do 

poço de água, em lugar livre de enchentes e à jusante do 

poço.

NR 31 item 31.23.11.1 

letras a) até h)

O auditor deve avaliar o nível de 

segurança do local de moradia também 

em relação ao tipo de fumigação aplicada 

na propriedade. Por exemplo, se existir 

fumigação aérea, o risco de exposição a 

agroquímicos é maior e, no caso, a 

moradia deve estar localizada em local 

onde não exista a exposição a tais 

substâncias.

0 0 0

LEGENDAS: CMP = Critério Mínimo de Produção (conformidade obrigatória); NA = Não Aplicável
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7.1 A fazenda não pratica a queima de 

resíduos ou sobras de safra, com exceção 

da queima autorizada ou destinada à 

produção de energia? 

A observação deste item deve ser feita em relação a 

resíduos Classe I e perigosos, como embalagens de 

agrotóxicos, pneus usados, óleo queimado, etc. Deve-se 

verificar na propriedade se há indícios de queima desses 

resíduos. A queima das sobras da lavoura será 

constatada através da verificação visual ou 

questionamento com funcionários. Esse questionamento 

deve ser feito para verificar se após a colheita da cultura é 

utilizado fogo para a limpeza da área. A queima somente 

pode ser efetuada com autorização de órgão ambiental.

7.2 A fazenda possui depósito adequado para 

baterias?

Verificar onde são armazenadas. Deve-se observar se 

estão organizadas e não espalhadas pela fazenda, 

dispondo de proteção contra intempéries e piso 

impermeável.

7.3 A fazenda possui depósito adequado para 

pneus?

Verificar onde são armazenados. Deve-se observar se 

estão organizados e não espalhados pela fazenda, 

dispondo de proteção contra intempéries.

7.4 Foram elaborados a identificação e o 

mapeamento das nascentes, dos corpos e 

cursos de água, com a caracterização da 

vegetação existente na fazenda?

Verificar através de croquis e mapas.
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7. DESEMPENHO AMBIENTAL

Item Conforme?

Principais Referências em 

Legislação Ambiental 

usadas (não exaustivo):

Constituição Federativa 

do Brasil de 1988, de 

5/10/1988, Capítulo VII - 

Disponível em: 

http://www.senado.gov.br/leg

islacao/const/con1988/CON

1988_05.10.1988/CON1988.

pdf

Lei Nº 6938/81, de 31/08/81 

- Política Nacional de Meio 

Ambiente - Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/cc

ivil_03/leis/L6938.htm

Lei Nº 9433/97, de 8/01/97- 

Política Nacional de 

Recursos Hídricos - 

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/cc

ivil_03/leis/L9433.htm 

Lei Nº 9605/98, de 12 de 

12/02/98 - Lei de Crimes 

Ambientais - Disponível em:

http://www2.camara.leg.br/le

gin/fed/lei/1998/lei-9605-12-

fevereiro-1998-365397-

normaatualizada-pl.pdf

Lei Nº12305/10, de 

2/08/2010 - Política 

Nacional de Resíduos 

Sólidos - Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/port/

conama/legiabre.cfm?codleg

i=636
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7.5 A fazenda possui reserva legal e proíbe 

caça e pesca?

Termo de Averbação da Reserva Legal, ou Registro da 

Reserva na Matrícula do Imóvel, ou Protocolo de 

formação do processo de averbação nos órgãos 

ambientais, ou CAR - Cadastro Ambiental Rural, ou 

CEFIR - Cadastro Estadual Florestal de Imóvel Rural, ou 

Licença Ambiental. Observar a existência de placas de 

proibição de caça e pesca ou informativos internos em 

locais de fácil acesso das pessoas. Nas fazendas onde 

não houver área de vegetação nativa, nem rios, córregos 

ou lagos, esse item deve ser considerado Não Aplicável. 

7.6 Há um plano de recuperação de áreas 

degradadas - PRAD ou isolamento 

evidenciado da vegetação natural 

removida em áreas ripárias (APP, mata 

ciliar, topo dos morros, etc.)?

Evidenciar se existem áreas degradadas na fazenda. 

Deve-se realizar entrevista com preposto ou funcionários. 

Caso a fazenda possua essas áreas, solicitar o PRAD.

7.7 É possível comprovar que a fazenda utiliza 

práticas de manejo que otimizem o uso de 

água no solo?

CMP Evidenciar, através de entrevistas com funcionários e/ou 

por meio de documentos (ex.plano safra), se a fazenda 

pratica plantio direto, curvas de nível, cultivo mínimo, 

cobertura verde ou cobertura morta, e cuida da 

conservação das estradas internas da propriedade.

7.8 É possível comprovar, através de 

documento de outorga, que a fazenda 

utiliza práticas de manejo de água para 

garantir que sua extração não cause 

efeitos adversos no lençol freático ou 

curso de água?

Caso a fazenda possua sistema de irrigação, evidenciar 

através da solicitação  do número da portaria ou 

autorização que informa a outorga da propriedade, ou do 

protocolo de solicitação ou documento equivalente.

7.9 A fazenda adota práticas de manejo que 

minimizem a erosão do solo a fim de 

proteger fontes de água potável e outros 

cursos de água contra o escoamento 

superficial?

Evidenciar, através entrevista com funcionários, se a 

fazenda pratica plantio direto, cultivo mínimo, cobertura 

verde, cobertura morta ou curvas de nível, e cuida da  

conservação das estradas internas da propriedade. 

Percepção e/ou análise visual também contam.
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CMP SIM NÃO  NA Como evidenciar? Fundamentação Observações 

7.10 É possível comprovar que a fazenda adota 

práticas de manejo que maximizem a 

qualidade da fibra na condução da 

lavoura?

Deve-se verificar se há o monitoramento da lavoura, 

acompanhamento técnico, controle de pragas e doenças 

e controle de ervas daninhas. Para evidenciar essas 

práticas, pode-se realizar questionamentos com os 

monitores de pragas, ou solicitar receituários 

agronômicos, ou verificar as anotações de campo, ou 

verificar o plano de aplicações de defensivos ou 

herbicidas.

7.11 É possível comprovar que o algodão é 

colhido, manuseado e armazenado de 

modo a minimizar impurezas, danos e 

contaminações na colheita e pós-colheita?

CMP Colheita mecânica: Verificar as colheitadeiras, os 

caminhões de transporte do algodãoe e as lonas 

utilizadas para cobrir os fardões. Entrevistar o 

responsável  na fazenda para saber como é o processo 

adotado para minimizar impurezas, danos e 

contaminações durante e após-colheita.

7.12 A fazenda está registrada no SICAR, caso 

haja legislação estadual aplicável?

Evidenciar através da verificação do protocolo de registro 

ou confirmar se a fazenda ainda está no período de 

carência para o registro.

7.13 A utilização e conversão de terras para a 

cotonicultura estão em conformidade com 

a legislação nacional relacionada ao uso 

de terras agrícolas?

CMP A produção de algodão não pode estar localizada fora das 

áreas de zoneamento e/ou ocupação agrícola 

determinadas pela legislação nacional. 

Ver informações sobre 

zoneamento agrícola ao 

final deste critério.

LEGENDAS: CMP = Critério Mínimo de Produção (conformidade obrigatória); NA = Não Aplicável
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Zoneamento Agrícola: Todas as Portarias e Planilhas (Excel) estão disponibilizadas na página da Internet do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, podendo ser acessadas pelo endereço 

http://www.agricultura.gov.br das seguintes formas: a) http://www.agricultura.gov.br/  POLÍTICA AGRÍCOLA / ZONEAMENTO AGRÍCOLA / abrir PORTARIAS DO ZONEAMENTO AGRÍCOLA, selecionando o 

Estado e a cultura pesquisados; b) http://www.agricultura.gov.br/   LEGISLAÇÃO /SISLEGIS / selecionar PORTARIA / indicar o nº /indicar o ANO/No campo busca livre indicar:ZONEAMENTO AGRICOLA, 

acrescentando o Estado e a cultura pesquisados / abrir ANEXO
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8.1 A fazenda implantou algum processo ou 

medida para minimizar os impactos na 

qualidade da água causados por resíduos 

químicos?

Deve-se verificar se a propriedade possui 

armazenamento adequado de agroquímicos, 

combustíveis e óleos lubrificantes, se há caixas 

separadoras de água e óleo e diques de 

contenção contra vazamentos. Verificar como 

se dá o descarte de recipientes e a lavagem de 

equipamentos utilizados na aplicação dos 

agroquímicos.

8.2 A fazenda monitora a qualidade da água 

para consumo humano efetuando com 

regularidade a lavagem das caixas d’água 

e a análise da sua potabilidade?

Evidenciar através do estado de conservação 

das caixas d' água ou questionar com 

funcionários se são realizadas lavagens nos 

reservatórios ou verificar a análise de 

potabilidade da água.

8.3 É possível comprovar que os nutrientes 

são aplicados conforme necessidade do 

solo e da cultura, considerando também a 

época de aplicação e a dosagem?

Evidenciar através das últimas análises de solo 

e da relação dos fertilizantes/corretivos 

aplicados, confrontando as quantidades 

aplicadas com as recomendações técnicas 

existentes para a fazenda/safra. 

8.4 É possível comprovar que a fazenda adota 

boas práticas de manejo de solo a fim de 

manter a estrutura e fertilidade do mesmo?

Verificar se a fazenda faz uso de 

corretivos/fertilizantes, se adota práticas 

conservacionistas (plantio direto, curvas de 

nível, etc.), se o preparo do solo é realizado 

com equipamentos apropriados como 

subsoladores, grades aradoras e niveladoras. 

Checar a compatibilidade entre as práticas 

adotadas e os laudos de análises de solos, com 

suas competentes recomendações técnicas.

8.5 Caso a fazenda utilize algum processo de 

irrigação da lavoura de algodão, o 

procedimento é documentado conforme 

recomendação técnica profissional, 

mensurando-se o volume de água 

utilizado diariamente?

CMP Checar a existência da recomendação técnica 

feita por profissional habilitado. Deve-se verificar 

se a utilização da irrigação na cultura do 

algodão é complementar às chuvas. Caso seja 

complementar, solicitar o controle dos dias ou 

das horas em que a lavoura foi irrigada,  

confrontando-o com o manejo de irrigação 

tecnicamente recomendado.
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CMP SIM NÃO  NA Como Evidenciar? Fundamentação Observações

8.6 A fazenda tem conhecimento e implanta 

técnicas conservacionistas para manter a 

qualidade física, química e biológica do 

solo?

Verificar se a fazenda faz uso de 

corretivos/fertilizantes, se adota práticas 

conservacionistas (plantio direto, curvas de 

nível, etc.), se o preparo do solo é realizado 

com equipamentos apropriados como 

subsoladores, grades aradoras e niveladoras. 

Checar a compatibilidade entre as práticas 

adotadas e os laudos de análises de solos, com 

suas competentes recomendações técnicas.

8.7 A fazenda tem conhecimento e implanta 

técnicas para o controle de erosão?

Verificação visual ou entrevista com 

funcionários, para saber se a fazenda pratica 

plantio direto, cultivo mínimo, cobertura morta, 

vegetação verde, etc., ou curvas de nível e/ou 

terraços, quando aplicável, dentro da fazenda. 

8.8 A fazenda somente adquire e utiliza 

produtos fitossanitários e agroquímicos 

prescritos por profissional competente?

Verificação  dos receituários agronômicos e as 

notas fiscais correspondentes.

8.9 A fazenda possui os registros dos 

produtos agroquímicos utilizados, 

quantidade, data e áreas onde a aplicação 

foi realizada?

Verificar se a fazenda faz uso de placas de 

sinalização das áreas aplicadas, ou relação dos 

produtos que serão utilizados na safra, ou 

planejamento de aplicações, ou ordens de 

serviço de aplicação de defensivos assinadas 

por profissional responsável, ou receituário 

agronômico. 

8.10 A fazenda adota um programa de manejo 

integrado de pragas (MIP), para manter o 

cultivo da lavoura saudável, preservando 

os insetos benéficos e fazendo o manejo 

de resistência de variedades transgênicas?

CMP Verificar se o plano descrito de Manejo 

Integrado de Pragas (MIP) da fazenda é 

suficiente. Outras formas de se evidenciar a 

conformidade são: verificar se há 

monitoramento da lavoura, acompanhamento 

técnico, controle de pragas e da sanidade da 

lavoura. Para evidenciar essas práticas pode-se 

realizar questionamentos com os monitores de 

pragas, ou solicitar receituários agronômicos, ou 

verificar as anotações de campo, ou verificar 

informativos sobre a relação e presença de 

insetos benéficos, ou verificar o uso das áreas 

de refúgio para as variedades trangênicas. 
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8.11 É possível comprovar que a fazenda não 

utiliza defensivos listados na Convenção 

de Estocolmo?

CMP Verificar a relação dos produtos que serão 

utilizados na safra e estoques de produtos 

existentes, confrontando-os com as notas fiscais.

8.12 A fazenda possui uma estratégia para 

descontinuar o uso de defensivos da 

Classe 1  da OMS, defensivos listados na 

Convenção de Roterdã e do Endossulfan?

Verificar o plano de Manejo Integrado de Pragas 

(MIP) da fazenda.                                             

8.13 O transporte de agroquímicos da fazenda 

é realizado de forma segura, com o uso de 

todos os procedimentos de precaução 

aplicáveis à saúde humana e ao meio 

ambiente?

Deve-se verificar se há utilização de EPIs pelas 

pessoas que manuseiam os agroquímicos para 

o transporte, se os produtos são 

acondicionados em suas embalagens originais 

fechadas e se nos veículos não estão sendo 

tranportados nos mesmos compartimentos de 

transporte de trabalhadores, ou ainda com 

qualquer outra pessoa.

8.14 A fazenda atende à recomendação do 

fabricante quanto ao distanciamento da 

pulverização de agroquímicos de áreas 

povoadas e de cursos de água?

Deve-se entrevistar os aplicadores sobre o 

processo, ou verificar a presença de lavouras 

próximas aos ambientes de aplicação. O 

distanciamento correto é 50m para pulverização 

terrestre e 500m para pulverização aérea.

8.15 A fazenda possui documentação 

evidenciando que as sementes adquiridas 

são produzidas e comercializadas por 

produtores registrados no Registro 

Nacional de Sementes e Mudas – 

Renasem do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA?

Deve-se verificar as notas fiscais das aquisições 

de sementes.

15 0 0 15

LEGENDAS: CMP = Critério Mínimo de Produção (conformidade obrigatória); NA = Não Aplicável
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