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Por meio da Portaria MTb nº 1.086/2018 , foram alterados diversos dispositivos da Norma 

Regulamentadora nº 31 (NR 31), que dispõe sobre “Segurança e Saúde no Trabalho na 

Agricultura, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura”, entre as quais destacamos que:  

1) passa a ser exigida a menção de um número de documento oficial do trabalhador no Atestado 

de Saúde Ocupacional (ASO); 

2) passa a ser permitido que o técnico em enfermagem integre o Serviço Especializado em 

Segurança e Saúde no Trabalho Rural (SESTR); 

3) apenas o mandato dos membros “eleitos” da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho Rural (CIPATR) terá duração de 2 anos, permitida uma recondução (anteriormente, a 

menção era genérica para todos os membros da CIPATR); 

4) as reuniões ordinárias da CIPATR passam a ser bimestrais (anteriormente, uma vez por 

mês); 

5) as reuniões ordinárias da CIPATR, realizadas em caso de acidentes, devem ocorrer em até 5 

dias “úteis” (anteriormente, 5 dias); 

6) somente os membros “eleitos” da CIPATR não poderão ser dispensados arbitrariamente 

(anteriormente, a menção era genérica para todos os membros da CIPATR); 

7) fica estipulado o prazo mínimo de 40 dias antes da eleição dos membros da CIPATR para 

comunicação do início do processo eleitoral ao sindicato dos empregados e dos empregadores; 

8) nos cuidados que já eram previstos em caso de exposição a agrotóxicos, foram incluídos os 

“adjuvantes” e produtos afins, assim consideradas as “substâncias ou compostos sem 

propriedades fitossanitárias, exceto a água, que são acrescidos numa preparação de caldas de 

agrotóxicos e afins com a finalidade de aumentar a eficácia, facilitar e diminuir os riscos da 

aplicação”; 

9) deve ser observado o limite legal de jornada diária e semanal dos trabalhadores por ocasião 

da realização de: 

9.1) treinamentos para os membros da CIPATR; 

9.2) programas de capacitação sobre prevenção de acidentes com agrotóxicos, adjuvantes e 

produtos afins; 

10) o transporte coletivo de trabalhadores deve, entre outros requisitos: 
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10.1) possuir compartimento resistente e fixo, separado dos passageiros, onde devem ser 

guardadas as ferramentas e materiais que acarretem riscos à saúde e segurança do trabalhador, 

com exceção dos de uso pessoal; 

10.2) possuir em local visível todas as instruções de segurança cabíveis aos passageiros durante 

o transporte conforme legislações pertinentes; 

11) no transporte de trabalhadores em veículos adaptados, o veículo deve, entre outras 

condições mínimas de segurança: 

11.1) possuir compartimento resistente e fixo, separado dos passageiros, onde devem ser 

guardadas as ferramentas e materiais que acarretem riscos à saúde e segurança do trabalhador, 

com exceção dos de uso pessoal; 

11.2) possuir em local visível todas as instruções de segurança cabíveis aos passageiros durante 

o transporte conforme legislações pertinentes; 

12) foi revogada a previsão de que “No transporte com tração animal devem ser utilizados 

animais adestrados e treinados por trabalhador preparado para este fim”; 

13) foram inseridas várias novas definições no Anexo I - Glossário da NR 31. 

(Portaria MTb nº 1.086/2018 - DOU de 19.12.2018) 

Fonte: Editorial IOB  
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