Atenção, empregador e
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QUAL O SEU
OBJETIVO?

O QUE É?

A Norma
Regulamentadora
Número 31, mais
conhecida como
NR-31 determina as
regras relativas à
saúde e segurança no
trabalho ligadas à
agricultura,
silvicultura, pecuária,
aquicultura e
exploração ﬂorestal.
Conhecê-la é muito
importante para
assegurar o bom
desempenho da sua
propriedade, bem
como evitar acidentes
e problemas judiciais.

Estabelecer as regras
e os procedimentos
a serem cumpridos
tanto pelos
trabalhadores
quanto pelos
empregadores rurais
ou equiparados, de
forma a tornar
compatível o
planejamento e o
desenvolvimento das
atividades do setor
com a prevenção de
acidentes e doenças
relacionadas ao
trabalho rural.

QUANDO ENTRA
EM VIGOR?
Ela foi publicada pela
Portaria nº 22.677, de
22 de outubro de
2020. É uma norma
setorial, ou seja,
apenas um setor
especíﬁco deve
cumprir essa NR. Esse
setor é o da
agricultura, pecuária,
silvicultura,
exploração ﬂorestal e
aquicultura. O Art. 4º
desta Portaria
informa que a nova
NR-31 entrará em
vigor 1 (um) ano após
a data da sua
publicação, ou seja, a
partir de 22 de
outubro de 2021.

Equipara-se ao empregador rural, a pessoa física ou jurídica que, habitualmente, em caráter proﬁssional,
e por conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária, mediante utilização do trabalho de
outrem.
Fonte: LEI Nº 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973

aPLICABILIDADE

“

Em seu subitem 31.2.1, a NR-31 cita que:
A Norma se aplica a quaisquer atividades da agricultura, pecuária,
silvicultura, exploração ﬂorestal e aquicultura, veriﬁcadas as
formas de relações de trabalho e emprego e o local das
atividades.

Exploração industrial em
estabelecimento agrário

Aquicultura

Exploração Florestal

Agricultura

”

Pecuária

Silvicultura

Consideram-se como exploração industrial em estabelecimento agrário
as atividades que compreendem o primeiro tratamento dos produtos
agrários in natura sem transformá-los em sua natureza, tais como:
I - o beneﬁciamento, a primeira modiﬁcação e o preparo dos produtos
agropecuários e hortigranjeiros e das matérias-primas de origem
animal ou vegetal para posterior venda ou industrialização;
II - o aproveitamento dos subprodutos oriundos das operações de
preparo e modiﬁcação dos produtos in natura referidos no item
anterior.
Clique aqui e consulte a NR-31 completa.

A BRANGÊNCIA
Sabe quais atividades são mencionadas pelas normas de saúde e
segurança e devem ser seguidas? Veja abaixo:
1. NR-31: Objetivos,
Aplicabilidade e Dispositivos Gerais
2. Programa de Gerenciamento
de Riscos no Trabalho Rural PGRTR
3. Serviço Especializado em
Segurança e Saúde no Trabalho
Rural – SESTR
4. Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho Rural –
CIPATR

5. Agrotóxicos, Aditivos,
Adjuvantes e Produtos Aﬁns

6. Ferramentas Manuais

7. Máquinas, Equipamentos e
Implementos

8. Secadores, Silos e Espaços
Conﬁnados

9. Transporte de Trabalhadores

10. Movimentação e
Armazenamento de Materiais

11. Medidas de Proteção Pessoal

12. Ediﬁcações Rurais

13. Instalações Elétricas

14. Condições Sanitárias e de
Conforto no Trabalho Rural

15. Ergonomia

16. Trabalho em Altura

Essa última atualização trouxe segurança jurídica, simpliﬁcação e
harmonização da legislação, sem ser necessário recorrer a outras normas
para atender às atividades rurais, salvo para temas especíﬁcos.

SABE COMO SURGIU A NR31?
Para entender a origem dessa Norma, precisamos voltar ao ano de...

1963
Estatuto Rural

1973
NRR

1988

Ao contrário do trabalhador urbano, o empregado rural não
tinha os seus direitos garantidos pela CLT. O primeiro passo
dado para sanar esse problema aconteceu com a criação do
Estatuto Rural pela Lei nº 4.214/1963.

Nesse ano, foram criadas as Normas Regulamentadoras do
Trabalho Rural (NRR), através da Lei nº 5.889, a qual, em seu
Art. 13, dizia que nos locais de trabalho rural seriam
cumpridas as normas de segurança e higiene estabelecidas
em Portaria pelo antigo Ministério do Trabalho e Previdência
Social. Apesar de existir uma preocupação com o trabalho no
campo, a própria CLT, em seu Capítulo VII, diferenciava o
emprego rural do urbano. Dessa forma, ambos receberiam
um tratamento diferente conforme a legislação.

Foi com a chegada da Constituição Federal em 1988 que o
trabalhador rural passou a ter os mesmos direitos que o
trabalhador urbano. Então, as Normas Regulamentadoras
Rurais foram editadas, ajustando-se às normas de segurança
e higiene, citadas no Art. 13 da Constituição, sendo elas:
- NRR-1 - Disposições Gerais;
- NRR-2 - Serviço Especializado em Prevenção de Acidentes do
Trabalho Rural - SEPATR;
- NRR-3 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
Rural - CIPATR
- NRR-4 - Equipamento de Proteção Individual - EPI;
- NRR-5 - Produtos Químicos.

Porém, as NRRs deixavam a desejar, pois não atendiam a
todas as necessidades do trabalhador do campo.

2000

2001

A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura
(CONTAG), um sindicato nacional criado pela Federação dos
Trabalhadores da Agricultura, mobilizou o movimento “O
Grito da Terra Brasil”, apresentando várias reivindicações,
dentre elas, uma revisão das NRRs. A Secretaria de Inspeção
do Trabalho (SIT) propôs, então, a construção de um modelo
tripartite, ou seja, as normas seriam revisadas por
representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do
governo.
É feita a consulta pública da Portaria nº 17, de 15 de maio de
2001. Nesse ano, houve um avanço nas discussões para
alterar as Normas Rurais, resultado da Convenção 184 da
“Organização Internacional do Trabalho”, que cuida de
assuntos relacionados à segurança e saúde na Agricultura.

2004
Nesse ano, encerra-se a discussão sobre as alterações das
NRRs. O resultado é considerado uma vitória dos
trabalhadores rurais.

2005
NR-31

2006
a
2020

Finalmente, no dia 03 de março de 2005, é aprovada a
Norma Regulamentadora nº 31, conhecida como NR-31,
que possibilitou englobar a “Segurança e Saúde no Trabalho
na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração ﬂorestal e
aquicultura”.

Nesse período, a NR-31 passou por algumas alterações, mas
nada que a mudasse de maneira drástica. Contudo, em 22 de
outubro de 2020, foi completamente revisada e
complementada, tornando-se mais moderna, abrangente e
harmoniosa, com benefícios tanto para o trabalhador
quanto para o empregador. Uma das novidades é o
Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural, o
PGRTR, além da possibilidade de capacitação
semipresencial.

Os fabricantes de máquinas e equipamentos
tiveram as suas exigências retiradas e
deverão seguir o anexo da NR-12. Além
disso, as máquinas fabricadas antes de 2001
poderão ser utilizadas, desde que se
comprove a sua segurança. E, para o
transporte de cargas internas, deverão ser
seguidas as regras do fabricante.

Foi regulamentado pela NR-31 a
possibilidade do empregador rural ou
equiparado alojar os trabalhadores em
casas, hotéis, etc., mesmo que fora do
estabelecimento rural, desde que atenda
às exigências contidas no item de
“Alojamentos” da NR-31.

Outra novidade é a nova classe de
Dispositivos de Proteção Pessoal, que
englobando
dispositivos
que
não
precisam de certiﬁcado de aprovação,
como chapéus de boiadeiro, perneiras e
boné árabe, os quais devem ser fornecidos
pelo empregador.

A nova NR-31 dá mais informações ao
trabalhador rural sobre os riscos de
acidentes que podem ocorrer no
ambiente de trabalho, além de oferecer
estratégias para aumentar a sua proteção
e a dos outros trabalhadores.

A partir de agora, o empregador não
precisará se atentar às exigências de
outras NRs, visto que a obrigação está
única e exclusivamente na NR-31 e nas
NRs nela mencionadas, garantindo,
assim, um maior amparo jurídico para o
empregador, bem como a segurança e
saúde dos trabalhadores.

A norma agora possui regras especíﬁcas
para
diferentes
atividades.
Por
exemplo, o horário de almoço não será
mais padronizado, podendo variar de
acordo com a atividade exercida pelo
trabalhador.

O QUE MUDOU?
NR-31

Um dos destaques da atualização da NR-31 é
que o produtor rural ou trabalhador
relacionado não precisará mais obedecer a
nenhuma outra NR, devendo seguir somente
a nova NR-31 e as NRs referenciadas por ela.

Em relação ao treinamento e à capacitação,
agora o trabalhador poderá reaproveitar
treinamentos realizados em um prazo de
até 2 anos. Outra mudança é a
possibilidade
de
treinamentos
na
modalidade semipresencial, desde que
estes cumpram as condições contidas na
NR-31 e no Anexo 2 da NR-01.

PGRTR

Outra importante mudança é a
substituição do Programa de Gestão de
Saúde e Segurança no Meio Ambiente do
Trabalho
Rural
(PGSSMATR)
pelo
Programa de Gerenciamento de Riscos no
Trabalho Rural (PGRTR).

