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CHECK-LIST DO PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 

 
Nome / Razão Social 

 

CPF / CNPJ 

 

Endereço CEP 

 
Latitude 

 

Longitude E-mail 

 

Telefone 

 

 
Responsável pelas informações Cargo / Função Assinatura 

 
Número do relatório de visita 

 

Data da informação 
 

____/____/____ 

Observação: As informações preenchidas no check-list deverão estar separadas por fazendas/matrículas. A apresentação deste deverá 

ocorrer conforme uma das opções abaixo: 

 

1 - Pelo site do Crea-BA: https://crea-ba.sitac.com.br/publico/, fazendo menção ao número do Relatório de 

Visita. 

2 - Presencialmente, na Sede do Crea-BA ou em uma Inspetoria: (http://www.creaba.org.br/inspetorias/) 

Para os casos citados acima, as informações deverão ser cadastradas no ambiente de serviços do SITAC, como 

"APRES. DE DOCUMENTOS - FASE DE RELATÓRIO".    
 

Check-list com base na legislação, que orienta o produtor do rural a regularizar as atividades do sistema 

CONFEA/CREA´s junto aos empreendimentos agropecuários, que são fiscalizados anualmente pelos os 

técnicos de fiscalização do Conselho. 

  

ATIVIDADES TÉCNICAS – EMPREENDIMENTO AGRICOLA / AGROPECUÁRIO – ANEXO I 

Identificar as atividades técnicas pertinentes ao empreendimento informando os responsáveis pela execução 

juntamente com o documento comprobatório quanto à realização da obra/serviço. 

Atividade Descrição Documento Comprobatório 

Assistência técnica 

Culturas: 

(    )Soja (    )Milho (    )Feijão (    )Algodão (    )Arroz (    )Tabaco (    )Citros      

(    )Fenação (    )Sorgo (    )Milheto (    )Frutícolas (    )Olerícolas  (    )Trigo 

 

(    )Outras Culturas:___________________________________ 

Número da ART: 

Projeto do manejo e 

assistência técnica 

Criação de animais: 

(    )Avicultura (    )Piscicultura (    )Suinocultura (    )Ovinocultura                                 

(    )Caprinocultura de leite e Corte (    )Bovinocultura de leite e corte 

(       )Equideocultura (       )Bubalinocultura (       )Estrutiocultura 

Número da ART: 

Execução de serviço 

técnico 

Aplicação terrestre de Agrotóxicos, fertilizantes e corretivos; Número da ART: 

Execução de serviço 

técnico 

Aplicação aérea de Agrotóxicos ou plantio aéreo; 

 

Número da ART, Contrato, Nota Fiscal, 

Boletins de aplicação e Voo: 

 

Ano: __________ 

Safra:__________ 
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Execução de serviço 

técnico 

Receituários Agronômicos: 

 

 

Receitas, ART´s Nota Fiscal de 

compra/venda de Agrotóxicos: 

Execução de serviço 

técnico 

Controle de estoque e armazenamento de agrotóxicos: Relatório Semestral com a ART do 

responsável técnico: 

Execução de serviço 

técnico 

Armazenamento de grãos a granel ou em sacos, oriundos de lavouras, em 

silo vertical ou horizontal, metálico ou em concreto; 

Obs.: Se a armazenadora for empresa, a mesma deverá proceder o registro de firma 

no CREA-BA e emitir a ART anual de estocagem; 

Se a armazenadora for pessoa física, apresentar o responsável técnico com a emissão 

da ART anual de estocagem. 

Número da ART anual: 

Projeto, execução, 

instalação e 

manutenção  

Sistema de Irrigação (Pivô e Outros); 

 

Contrato, ART do Contrato ou Nota Fiscal: 

 

Execução de serviço 

técnico 

Monitoramento do uso da água; Contrato, ART do Contrato ou Nota Fiscal: 

 

Execução de serviço 

técnico 

Monitoramento da eficiência energética; Contrato, ART do Contrato ou Nota Fiscal: 

 

Projeto, execução e 

assistência técnica 

Crédito Rural; 

Obs.: Custeio e investimento para liberação de crédito rural e financiamento 

elaborado por profissional habilitado. 

Número da ART ou contrato: 

Projeto, execução e 

assistência técnica 

Plano de Corte – Exploração Florestal: 

Obs.: Plano de corte é o documento que contém as informações necessárias para a 

liberação do corte da floresta. EX: Volume da madeira, plano de manejo ou colheita, 

técnicas da Silviculturas e medidas de segurança; 

Número da ART: 

Projeto, execução e 

assistência técnica 

Colheita e Transporte Florestal: Número da ART ou contrato: 

Projeto e execução 

Desmatamento e destoca: 

Obs.: Trata-se de Supressão da vegetação florestal e retirada dos tocos 

remanescentes; 

Número da ART ou contrato 

Assistência técnica e 

Produção técnica 

especializada 

Mudas, sementes e sementes salvas: 

Obs.: A ART de produção de sementes e mudas é anual. 

Número da ART: 
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Projeto, Instalação, 

manutenção e 

operação 

Agrometeorologia: 

Obs.: É o estudo das relações de causa e efeito das condições meteorológicas com o 

meio rural e a produção agrícola e a interação dos fenômenos meteorológicos e seus 

impactos na cadeia produtiva do sistema agropecuário, decisões, uso racional e 

consciente da água, viabilizando uma agricultura sustentável.  

Número da ART, Contrato, Nota Fiscal: 

 

Projeto e execução 

Georreferenciamento do imóvel rural: Contrato ou Número da ART: 

Projeto, execução, 

manutenção e 

assistência técnica 

Mecanização Agrícola: 

Obs.: Trata do uso de máquinas e equipamentos em atividades agropecuárias e 

florestais 

Contrato ou Número da ART: 

Execução de serviço 

técnico 

Modificação Artificial do Tempo: 

Obs.: Aviação aérea com objetivos agrícolas com objetivo de prolongar períodos 

chuvosos ou estimular a ocorrência de chuvas. 

Contrato ou número da ART: 

Execução de serviço 

técnico 

Certificado Fitossanitária de Origem e Consolidado - CFO/CFOC 

Obs.: é o documento emitido na origem (propriedade) para atestar a condição 

fitossanitária da partida de plantas, partes e produtos vegetais de acordo com as 

normas da defesa sanitária vegetal do MAPA. 

  

Laudo do CFO ou CFOC, número da ART: 

Projeto e execução 

de obra técnica 

Conservação de Solos: 

Obs.: A conservação se baseia em aplicar práticas que promovam seu uso 

sustentável, tais como demarcação de curvas de nível, construções de terraços, 

construção de canais escoadouros, readequação de estradas etc. 

Contrato ou número da ART: 

Projeto e execução 

de obra técnica 

Construções Rurais: 

Obs.: Compreendem as instalações dedicadas à habitação e à racionalização da 

produção agrícola e animal, a exemplo: armazéns, galões, viveiros, estufas, pocilgas, 

currais, aviários, estábulos, fossas sépticas, cercas, aguadas etc. 

Contrato ou número da ART: 

Projeto, execução de 

obra técnica e 

execução de 

manutenção 

Estradas Rurais: 

Obs.: Estradas sem pavimentação, destinada ao tráfego de veículo, tratores, 

implemento agrícolas e pessoas. 

Contrato ou número da ART: 

 

Projeto e execução 

Moradias Rurais: 

Obs.: Residência em madeira ou alvenaria destinada ao abrigo de uma ou mais 

pessoas no meio rural. 

Contrato ou número da ART: 

 

Projeto, execução e 

monitoramento 

Tratamento de efluentes líquidos: 

Obs.: Processo que visa a diminuir ou eliminar a quantidade de poluentes orgânicos e 

inorgânicos presentes em efluentes líquidos para possibilitar o reaproveitamento da 

água ou o seu descarte em corpos receptores (rios). Aplica-se em Agroindústrias e em 

empreendimentos agropecuários 

Contrato ou número da ART: 

 

Projeto, execução e 

monitoramento 

Gestão de Resíduos em atividade Agrossilvopastoris: 

Obs.: Tratamento de produtos não aproveitados nas atividades humanas 

(domésticas, comercial, agroindustriais, agropecuária) ou aqueles gerados pela 

natureza. 

Contrato ou número da ART: 
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ATIVIDADES TÉCNICAS – MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO PREDIAL – ANEXO II 
Informar quais as atividades técnicas de manutenção predial que houve no empreendimento e se a mesma foi 

subcontratada ou de realização própria pela equipe técnica. 

 

Projeto, execução de 

obra, dimensionamento 

e execução de 

manutenção 

Silos Metálicos, Máquina de pré-limpeza, elevador e secador de grãos: 

Obs.: A construção envolve vários profissionais no âmbito das engenharias sendo 

civil, mecânica, elétrica, geologia e engenharia de minas. 

 

Número da ART, Contrato, Nota Fiscal: 

 

Projeto, execução de 

obra técnica e reforma e 

manutenção 

Da edificação/Construção: Número da ART, Contrato, Nota Fiscal: 

 

Execução de serviço 

Controle de pragas e vetores: 

Expurgo e Fumigação: 

(Dedetização/Desratização) 

Número da ART, Contrato, Nota Fiscal ou 

certificado: 

 

Execução de Instalação 

e execução de 

manutenção 

Ar Condicionado central ou Split: Número da ART, Contrato, Nota Fiscal: 

Execução de Instalação 

e execução de 

manutenção 

Instalações elétricas em baixa, média e alta tensão e equipamentos: 

Exemplo: Subestação, transformadores e redes. 

Número da ART, Contrato, Nota Fiscal: 

Execução de Instalação 

e execução de 

manutenção 

SPDA – Sistema de proteção de descarga atmosféricas “Para-raios”:  Número da ART, Contrato, Nota Fiscal: 

Execução de serviço 

técnico 

Manutenção/Recarga de extintores: Número da ART, Contrato, Nota Fiscal e 

ordem de serviço 

Projeto, Execução de 

Instalação e execução 

de manutenção 

PPCI – Programa de Proteção de Combate a Incêndio: Número da ART, Contrato, Nota Fiscal 

Projeto, Execução de 

Instalação e execução 

de manutenção 

Central de gás e rede de gás: Número da ART, Contrato, Nota Fiscal 

Projeto, Execução de 

Instalação e execução 

de manutenção 

Aquecedor solar: Número da ART, Contrato, Nota Fiscal 
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Projeto, Execução de 

Instalação e execução 

de manutenção 

Sistemas de micro geração de energia solar fotovoltaica on-grid ou off-

grid: 

Número da ART, Contrato, Nota Fiscal 

Execução de 

Instalação e execução 

de manutenção 

Sistema de circuito fechado de TV – CFTV: Número da ART, Contrato, Nota Fiscal 

Execução de 

Instalação e execução 

de manutenção 

Câmara fria: Número da ART, Contrato, Nota Fiscal 

Execução de 

Instalação e execução 

de manutenção 

Grupo gerador de energia elétrica: Número da ART, Contrato, Nota Fiscal 

Execução de 

Instalação, inspeção e 

execução de 

manutenção 

Caldeiras e/ou vasos de pressão: Número da ART, Contrato, Nota Fiscal 

Execução de 

Instalação e execução 

de manutenção 

Equipamentos de transporte / esteiras transportadoras: Número da ART, Contrato, Nota Fiscal 

Execução de 

Instalação e execução 

de manutenção 

Instalações mecânicas e equipamentos: 

Obs.: Tanques e bombas de combustível, Balança Rodoviária, máquinas industriais, 

Número da ART, Contrato, Nota Fiscal 

Projeto e execução de 

serviço técnico  

 
“ELABORAÇÃO, 

IMPLANTAÇÃO E/OU 

REVISÃO” 

PGSSMATR - Programa de Gestão de Segurança e Saúde no Meio 

Ambiente do Trabalho – NR31; 

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – NR9; 

PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

Obs.: Renovação a cada 12 meses. 

Número da ART, Contrato, Nota Fiscal, 

Programa 

Projeto e execução de 

serviço técnico  

“ELABORAÇÃO, 

IMPLANTAÇÃO E/OU 

REVISÃO” 

PCMAT- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria de Construção Civil – NR18; 

LTCAT – Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho; 

Número da ART, Contrato, Nota Fiscal 

Projeto e execução de 

serviço técnico  

 

Solicitação/Renovação de Outorga d´água, Licença ambiental Número da ART, Contrato, Nota Fiscal 

 


