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1. PROPÓSITO 

A Rainforest Alliance é uma rede crescente de pessoas que está inspirada e comprometida 
em trabalhar de forma conjunta para atingir nossa missão de conservar a biodiversidade e 

garantir meios de vida sustentáveis. Os direitos e o bem-estar das pessoas são cruciais para 
a Norma de Agricultura Sustentável da Rainforest Alliance sob os quais a certificação é uma 
base. Os direitos humanos devem ser respeitados nas fazendas certificadas Rainforest 

Alliance para torná-las lugares melhores e mais seguros de se viver e trabalhar. Os 
produtores são requeridos a fornecer condições decentes de moradia e vida para os 
trabalhadores, e acesso a água potável limpa, saneamento e saúde. 
 

Essa orientação fornece explicações dos termos utilizados para apoiar os Detentores de 
Certificado (DCs) a interpretar o objetivo de requisitos básicos.  Para alguns dos termos ou 
aspectos do requisito, a orientação dá referências para ajudar de forma concreta na 

implementação correta e avaliar a conformidade. 
  
De acordo com o Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, o “direito à 
moradia não deve ser interpretado de forma rasa, por exemplo, quatro paredes e um teto. 

Ao invés disso, deve ser o direito de viver em segurança, paz e dignidade em algum lugar.” 
  
A orientação da Corporação Internacional de Finanças diz que “de forma geral, os 

trabalhadores recebem a moradia de seus trabalhadores nos casos em que a estrutura 
demandada, seja pelo número ou pelo tipo de trabalhadores, não possa ser obtida ou 
acomodada dentro das comunidades locais. Portanto, o fornecimento da acomodação 
para os trabalhadores é, com frequência associado, com a importação de mão de obra 

na área. Isso pode ocorrer por causa a situação local de disponibilidade e habilidade de 
mão-de-obra ser inadequada, devido ao fato que os trabalhadores não estejam disponíveis 
pelo fato de a área estar em um local remoto ou as habilidades necessárias ou 

requerimentos do trabalho em particular só serem possíveis de serem cumpridos por 
trabalhadores migrantes devido à natureza do trabalho ou condições de trabalho. " 
  
Trabalhadores vivendo no local em propriedades controladas ou detidas pelo empregador 

tendem a estar menos integrado na comunidade local, e mais dependentes do 
empregador.  
Contudo, em certas circunstâncias, tais como quando uma empresa está localiza distante 

dos centros normais de população, ou onde a natureza da empresa demanda que o 
trabalhador deva estar disponível em um curto espaço de tempo, pode ser benéfico para 
ambas as partes que o empregador forneça moradia aos seus trabalhadores. Em casos em 
que os empregadores não forneçam moradia diretamente aos trabalhadores, os 

empregadores são encorajados a apoiar seus trabalhadores em obter moradia, através de 
agências privadas, moradias públicas ou cooperativas, ou outros esquemas.  
  

Existe um conjunto de diferentes tipos de moradia fornecida para trabalhadores agrícolas, 
desde acampamentos temporários até moradias temporárias. A norma inclui diferentes 
tipos de requisitos para as diferentes configurações:  

• Fazendas grandes (ou certificação individual) 

• Pequenas fazendas 

• Trabalhadores temporários em moradia fora da propriedade. 

• Moradias que acomodam trabalhadores e suas famílias em dormitórios em que 
vários trabalhadores vivem nos mesmos edifícios/quartos. 

  
Ao considerar a moradia dos trabalhadores, é importante primeiramente ter ciência das 

estruturas regulatórias locais, nacionais e internacionais. De forma geral, diversos 
instrumentos internacionais reconhecem o direito de um padrão decente de moradia para 
todos ou para as categorias de população específicas como parte dos respectivos direitos 

humanos[1] . Para trabalhadores, o reconhecimento desse direito foi incluído nas 
Convenções e Recomendações da OIT para Plantações e para Segurança e Saúde na 
Agricultura, e em particular na Recomendação da OIT nº 115 sobre Moradia de 
Trabalhadores (1961). Embora a última seja uma recomendação não vinculante que 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https://raorg-my.sharepoint.com/personal/ddeman_ra_org/_vti_bin/wopi.ashx/files/fd1198591b2d4f8eaab09bc77afa57f3&wdpid=3cf79b09&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=EE28739F-708C-B000-5AF1-B798ADEA7D74&wdorigin=Other&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=6b6829b7-c771-4dee-a160-62f3d4626f09&usid=6b6829b7-c771-4dee-a160-62f3d4626f09&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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fornece orientações quanto as políticas, legislações e práticas para Estados e autoridades 

nacionais responsáveis por moradia, ela oferece orientações úteis sobre o que é esperado 
de empregadores que forneçam moradia aos seus empregados, e específica diversas 
normas de moradia. A Norma de Agricultura Sustentável 2020 é baseada nessa 

recomendação, entre outras.  
  

2. ESCOPO 

É importante observar que a norma não torna mandatório que a gerência da fazenda 
forneça moradia aos seus trabalhadores. Os trabalhadores não devem ser demandados a 
ficar nas acomodações fornecidas pelo empregador, mas devem ter a liberdade de 

escolher se assim o quiserem. 
 

O escopo desses requisitos inclui apenas:  

A. Moradia e/ou partes de casas fornecidas pela gerência; não incluindo extensões 
não autorizadas feitas pelos trabalhadores. 

B.  Moradias fornecidas para trabalhadores e suas famílias; se não-trabalhadores ou 
suas famílias vivem no local, esse requisito não se aplica a sua moradia. Por exemplo, 
trabalhadores aposentados que tenham, de acordo com, a legislação nacional, o 
direito de permanecer vivendo nas dependências da fazenda não estariam 

incluídos no escopo dessa norma. 
 

A norma também inclui o requisito 1.2.1 que estipula: 

 A gerência cumpre com as leis aplicáveis e acordos de negociação coletiva (ANC) 
dentro do escopo da Norma de Agricultura Sustentável da Rainforest Alliance. No 
caso em que uma lei aplicável ou ANC seja mais estrita que um critério da norma, tal 

lei ou ANC prevalecerá, a menos que tal lei tenha se tornado obsoleta. No caso em 
que uma lei aplicável ou ANC seja menos estrita que um critério na norma, o critério 
da norma prevalecerá, a menos que esse critério explicitamente permita que tal lei 
ou ANC se aplique. '’  

Esse requisito se aplica a leis sobre moradia e condições de vida. 

 

3. AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE E REGISTRO DE 

MORADIA 
 

Primeiramente, o DC deve verificar se a moradia para trabalhadores é realmente 
necessária. Se necessária, é importante ver quantas áreas habitáveis podem ser necessárias 
no pico do ano, e identificar se existe qualquer diferença entre a quantia de áreas 
habitáveis disponíveis na fazenda. Para identificar isso, os passos abaixo podem ser 

tomados.   
 Passos que o DC pode realizar para estimar se moradia no local é necessária: 
  

1. Balizar-se pelos princípios iniciais (com base na recomendação da OIT Nº 115 sobre 

moradia de trabalhadores):  

• Não é recomendável que empregadores forneçam moradia para seus 
trabalhadores diretamente, e os empregadores devem usar alternativas 
onde possível. Se não houver alternativas, atenção específica deve ser dada 

ao pagamento para alugar instalações, direitos de trabalhadores e padrões 
das moradias. Além disso, a possibilidade de os trabalhadores-moradores 
adquirirem, a um preço justo, a posse da moradia fornecida pelo 

empregador também deve ser analisada. 

• Contratos de aluguel devem ser justos. Moradias adequadas e decentes não 
devem custar ao trabalhador mais que uma proporção razoável de sua 
renda e jamais devem incluir um lucro especulativa. 
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2. Identificar as leis ou Acordo de Negociação Coletiva (ANCs) aplicáveis no tema de 

moradia.  Identificar especificamente quantas moradias devem ser fornecidas, e sob 
que circunstâncias e sob quais condições. 
 

3. Identificar todas as áreas atualmente habitáveis na fazenda, conforme o requisito 
1.2.9 da norma. Uma área habitável é um espaço dentro de um edifício ou estrutura 
cuja pretensão é ser usada como moradia, dormitório, área de cozinha ou refeitório. 
Banheiros, lavanderias, lavabos, armários, corredores, dispensas ou espaços 

utilitários, edifícios assessórios ou áreas similares não podem ser considerados 
espaços habitáveis.  
 

4. Identificar se, durante o ano, existem períodos de alta demanda de mão-de-obra na 
pergunta da Análise de Risco (1.3.1). Estimar quantos trabalhadores podem ser 
necessários nesses períodos. Esses trabalhadores serão encontrados na área ou esses 
trabalhadores serão trazidos de outras regiões para serem contratados, ou outros 

trabalhadores podem demandar serem alojados na fazenda? É suficiente que 
moradia fora do local esteja disponível aos trabalhadores que vem de locais 
distantes? 
 

5. Compare a avaliação de necessidades de moradia com o número atual de 

trabalhadores no local e os dados coletados no capítulo Gestão (1.2.5) sobre 
endereço da moradia, número de membros da família, e ano de nascimento dos 
membros da família, para avaliar se moradias suficientes são fornecidas. 

 

Nota: por favor consulte as Regras de Certificação e Auditoria Rainforest Alliance quanto 
aos prazos vinculantes dentro dos quais as não-conformidades precisam ser fechadas. A 
tabela abaixo pode ser usada para identificar se existe um déficit nas moradias fornecidas. 

Demografia   

Número de trabalhadores residentes 

(permanentes e temporários). 

  

Número de membros da família dos 

trabalhadores residentes. 

  

Moradia   

Quantidade de moradias necessárias.   

Quantidade de casas em conformidade 
com a norma. 

  

Quantidade de casas que não estão em 
conformidade com a norma e que 

precisam de reformas antes da auditoria. 

  

Déficit total de moradia.    

Saneamento   

Quantidade de sanitários necessárias.   

Quantidade de sanitários em 
conformidade com a norma. 

  

Quantidade de sanitários que não estão 
em conformidade com a norma. 

  

Déficit total de sanitários.   
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4. REQUISITOS APLICÁVEIS PARA FAZENDAS GRANDES E 

CERTIFICAÇÃO INDIVIDUAL 

REQUISITO BÁSICO 5.7.1 

Os trabalhadores e suas famílias que moram ou estão alojados no local têm residências 
seguras, limpas e decentes, considerando as condições locais. Isso inclui, ao menos:  

 Localização e Construção:  

• Construção segura; construída em local não perigoso, estrutura de proteção contra 
condições climáticas extremas, consistindo em ao menos chão seco, paredes 
permanentes e em bom estado de manutenção;  

• Trabalhadores/famílias são informados sobre planos de evacuação de emergência;  

• Medidas são tomadas para reduzir o efeito de condições climáticas extremas, tais 
como enchentes;  

• Segurança contra incêndios: as moradias coletivas têm saídas de incêndio 
sinalizadas, equipamento de combate a incêndio e instruções para seu uso;  

• Evitar moradias em locais sujeitos a poluição do ar e enxurradas de águas 

residuárias.  
  

Saúde e Higiene:  

• Disponibilidade de água potável segura suficiente: ao menos 20 litros por adulto por 
dia e dentro de 1 Km/30 minutos de viagem de ida e volta;  

• Instalações sanitárias e de lavagem adequadas: O número de banheiros ou latrinas, 
mictórios, instalações para lavagem de mãos e instalações de chuveiro/banho: 1 
unidade para no máximo cada 15 pessoas. As instalações de lavagem de mãos 
devem ser compostas de uma torneira e uma cuba/pia;  

• A segurança e privacidade de grupos vulneráveis é garantida por ao menos 
instalações bem iluminadas e trancáveis. Instalações sanitárias estão localizadas 
dentro dos mesmos edifícios ou ao menos à uma distância segura destes edifícios 
(não mais que 60 metros dos quartos/dormitórios) e fornecidos separadamente para 

homens e mulheres;  

• Esgoto fechado adequado, instalações sanitárias, latrinas e descarte de lixo 
disponíveis.   

• Áreas de cozinha com ventilação para fumaça.  

• Iluminação suficiente (luz natural e artificial);  

• Chão seco: erguido a partir do nível do solo, de cimento, pedra, azulejo, madeira ou 

argila (este último apenas se estiver selado e nivelado);  

• Controle de pragas: ausência de ratos, roedores, insetos e vermes, ou condições 
que favoreçam suas populações e que possam causar doenças ou carregar 
parasitas que funcionem como vetores de doenças.  

 

Conforto e Decência:  

• Famílias de trabalhadores permanentes com crianças têm quartos separados de 
trabalhadores que não são membros da família;  

• Os filhos dos trabalhadores vivem juntos com seus pais e não são separados deles;  

• Os filhos de trabalhadores vivendo no local estão em um local seguro e sob a 

supervisão de um adulto durante as horas de trabalho;  

• As acomodações de grupo para trabalhadores individuais têm quartos e instalações 
separadas que possam ser trancadas, para homens e mulheres; Uma cama 
separada para cada trabalhador é fornecida. Existe um espaço mínimo entre as 

camas de 1 metro. Quando beliches são utilizados, deve haver espaço livre 
suficiente entre os níveis do beliche de ao menos 0,7 metros;  

• Local para guardar os pertences pessoais dos trabalhadores é fornecido, seja por 
um armário de ao menos 1 metro, ou uma unidade de prateleira por trabalhador;   

• Eletricidade (na residência ou proximidades) se disponível na área.  

Recomendação da OIT, Recomendação sobre a Moradia dos Trabalhadores, 1961 (Nº 115).  

Código de Práticas da OIT sobre Saúde e Segurança na Agricultura, 2010.  
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INTERPRETAÇÃO PARA O REQUISITO 5.7.1 

Localização e Construção 
Construção Segura É definida como uma unidade de moradia construída em um local não 
perigoso e que tenha uma estrutura adequada para proteger seus habitantes de condições 
climáticas extremas tais como chuva, calor, frio e umidade. Ela deve consistir em ao menos 

um piso seco levantado a partir do chão feito de cimento, pedra, azulejos, madeira ou 
argila; pisos de argila são aceitáveis apenas se estiverem selados e nivelados.  As paredes 
devem estar construídas permanentemente, seja em tijolos ou em cimento, painéis pré-

fabricados, madeira, argila, solo, pedra ou metal, bem alicerçados e cujas condições não 
representem riscos aos trabalhadores. Deve haver um teto sem vazamentos. 
  

Local não perigoso: é um local que evita enchentes e outros perigos naturais tais como 
avalanches, deslizamentos, erupções entre outras. As áreas de não aplicação de pesticidas 

definidas pela Rainforest Alliance devem ser respeitadas entre as moradias e os cultivos 
tratados. Da mesma forma, as nascentes e áreas de moradia não devem ser expostas aos 
vapores de substâncias químicas, combustíveis ou outras substâncias que sejam prejudiciais 

à saúde humana. 
  

Arranjos de camas e instalações de armazenagem: se a administração ou o dono da 
fazenda está fornecendo mobília aos trabalhadores, independentemente de serem 
permanentes ou temporários, um número adequado de camas de um tamanho apropriado 

é essencial para fornecer aos trabalhadores condições decentes, seguras e higiênicas de 
descansar e dormir, evitando condições de superlotação. Atenção particular é dada à 
privacidade. A consideração aos costumes locais também é observada, uma vez que 

camas podem ser substituídas por redes ou colchonetes.  
 

Referências  
1. Uma cama separada para cada trabalhador é fornecida. A prática de “rotação de 

cama” deve ser evitada. Nota: Rotação de camas é uma prática onde múltiplos 

trabalhadores compartilham uma cama ou quarto em turnos. Com frequência, a 
rotação de cama é uma prática que envolve mais ocupantes que o quarto ou casa 
pode acomodar.  

 
2. Quando beliches são utilizados, deve haver espaço livre suficiente entre os níveis do 

beliche; o mínimo aceitável é 0,7 metros.  
 

3. As camas não estão em contato direto com o solo, a menos que isso seja um 
costume no país ou região onde a fazenda esteja localizada, e os trabalhadores 
concordem com a oferta desse tipo de acomodação. 

  

Drenagem A presença de água parada é um fator que promove a proliferação de 
potenciais vetores de doenças, como mosquitos, moscas e outros, e isso deve ser evitado. 
Para evitar riscos associados com água parada, os drenos e ralos devem estar limpos e 
receber manutenção ao menos uma vez por ano.  

  

Referências  
1. O local da construção tem drenagem adequada para evitar o acúmulo de água 

parada. 

  

Instalações sanitárias É essencial permitir que os trabalhadores mantenham um bom nível 
de higiene pessoal para prevenir a contaminação e proliferação de doenças que resultem 
de instalações sanitárias inadequadas. Instalações sanitárias devem sempre incluir o 

seguinte: latrinas, vasos sanitários, mictórios, pias e chuveiros. Instalações sanitárias devem 
ser mantidas em condições limpas e de pleno funcionamento. As instalações também 
devem ser construídas de materiais que sejam facilmente limpos e garantam a privacidade.  
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Referências  

1. Instalações sanitárias são construídas de materiais que são facilmente limpos.  
 

2. Instalações sanitárias são projetadas para fornecer aos trabalhadores privacidade 
adequada, incluindo divisões de teto e piso e portas trancáveis.  

 
3. Instalações sanitárias não são compartilhadas entre homens e mulheres, exceto em 

acomodações familiares.  

 

Banheiros: Banheiros e sua limpeza são essenciais para evitar contaminações e prevenir a 
proliferação de doenças infecciosas.  
 

Referências  
1. Banheiros estão localizados em áreas convenientes e de fácil acesso, devem ser 

bem iluminados, ter uma boa ventilação ou janelas externas que abrem e fecham 
para permitir ventilação.  
 

Chuveiros/banheiros e outras instalações sanitárias: Pias e chuveiros devem ser fornecidos 
em conjunto com os quartos/dormitórios. Essas instalações devem ser mantidas em boas 
condições de funcionamento e devem ser limpas pela gerência da fazenda ao menos uma 
vez por dia. 
Os pisos das instalações de chuveiro devem ser de materiais sólidos e laváveis, a prova de 

umidade e com drenagem apropriada. Espaços privados e comuns adequados devem ser 
fornecidos para pendurar, secar e arejar roupas. Luz e ventilação adequadas devem ser 
fornecidas.  

Instalações sanitárias de chuveiro e de lavagem de mãos que estiverem fora das casas 
devem estar no máximo 60 metros de distância de outras instalações e das instalações de 
dormitório.  
 

Referências  
1. O piso dos chuveiros/banheiros é feito de materiais sólidos não-escorregadios e 

laváveis.  
 

2. Um número adequado de instalações de lavagem de mãos é fornecido aos 
trabalhadores e suas famílias, 1 unidade para no máximo cada 15 pessoas. As 
instalações de lavagem de mãos consistem em uma torneira e uma cuba. 

 

3. As instalações de chuveiros/banheiros contam com suprimento permanente de 
água corrente. 

 

Água: Um suprimento adequado de água potável deve estar disponível nos mesmos 
edifícios onde quartos ou dormitórios são fornecidos. A água potável deve cumprir com os 
padrões locais ou da OMS para água potável, e a qualidade da água deve ser monitorada 
regularmente. Dependendo do contexto local, isso pode ser produzido pela captação e 
instalações de tratamento relacionadas ou encanada das instalações municipais existentes, 

se sua capacidade e qualidade forem adequadas.  
 

Referências  
1. Acesso a um suprimento gratuito de água potável está sempre disponível aos 

trabalhadores.  
 

2. A água potável cumpre com as normas nacionais/locais ou da OMS para água 

potável. 
 

3. Todos os tanques utilizados para armazenar água potável são construídos e cobertos 
para prevenir a poluição ou contaminação e devem ser limpos ao menos duas 

vezes por ano. 
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4. A qualidade da água potável é monitorada antes de cada auditoria de 

certificação da Rainforest Alliance e em qualquer momento em que riscos de 
contaminação ocorram ou sejam identificados. 
 

Águas residuárias e resíduos sólidos: O tratamento das águas residuárias e descarga de 
efluentes, bem como o tratamento e descarte de resíduos sólidos devem cumprir com as 
leis locais e estarem projetados de forma adequada para prevenir a contaminação de 
qualquer corpo d’água, para garantir a higiene e para evitar a proliferação de infecções e 

doenças, proliferação de mosquitos, moscas, roedores e outros vetores. Dependendo do 
contexto local, os serviços de tratamento e descarte podem ser fornecidos por instalações 
municipais existentes.  
 

Referências  
1. Água residuária, esgoto, alimentos e quaisquer outros resíduos de materiais são 

descartados de forma adequada, em conformidade com os padrões locais e sem 
causar nenhum impacto significativo nos residentes das proximidades, no meio 

ambiente ou nas comunidades adjacentes.  
 
2. Deve haver ao menos 50 metros entre os pontos onde a água contaminada ou 

resíduos sejam descartados e as fontes de água limpa, das quais a fazenda ou os 

membros da comunidade as utilizem para consumo humano.  
 

3. Resíduos são segregados ao menos em orgânicos/compostáveis e inorgânicos/não 

compostáveis. É melhor que o resíduo seja segregado em diferentes tipos de resíduos 
tais como vidro, plástico, metal etc.  

 
4. Resíduos perigosos que geram riscos biológicos, químicos, físicos ou de outra 

natureza devem ser separados e descartados de acordo com a legislação local. 
 

5. Recipientes específicos para coleta de lixo são fornecidos e esvaziados 

regularmente. Um número adequado de recipientes para coleta de lixo deve ser 
fornecido. A melhor prática é fornecer recipientes a prova de vazamentos, não 
absorventes, inoxidáveis e resistentes à corrosão, protegidos de insetos e roedores. 
Tais recipientes devem ser esvaziados em intervalos regulares (a serem determinados 

com base nas temperaturas e volumes gerados) para evitar odores desagradáveis 
associados com a decomposição dos materiais orgânicos.  

 

6. Dedetizações, controle de vetores e desinfestações são realizadas nas instalações 
de moradia em conformidade com o Plano de Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
da fazenda ou requisitos locais. Onde houver o alerta, o monitoramento de pragas e 
vetores deve ser realizado de forma regular de acordo com os requisitos do plano 

de MIP.  
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REQUISITO BÁSICO 5.7.2 

5.7.2 Crianças morando no local e em idade escolar vão à escola. As crianças: 

• Vão para a escola caminhando à uma distância a pé segura,  ou; 

• Vão para a escola à uma distância de viagem razoável, com disponibilidade de 
transporte seguro, ou; 

• Têm formação escolar no local de nível reconhecido ou equivalente. 
 

INTERPRETAÇÃO PARA O REQUISITO 5.7.2 

Distância de viagem em caminhada segura e razoável: O tempo e distâncias das viagens 
feitas pelas crianças de suas casas até as escolas devem ser razoáveis em relação às 
condições de cada área, clima e rotas de comunicação, e devem estar conformes com as 
leis locais relevantes. 
 

Referências  
1. A distância é medida pela rota mais curta pela qual uma criança, acompanhada se 

necessário, pode caminhar de forma segura. 
 

2. Uma escola adequada é definida como a escola qualificada mais próximas com 
locais disponíveis que forneçam educação apropriada para a idade, habilidade e 
aptidão da criança, conforme definido pelas orientações/leis locais/nacionais.  
 

3. Se possível, crianças abaixo dos 16 anos não devem viajar sozinhas em direção à 
escola em áreas que coloquem sua segurança em risco, tais como florestas densas, 
rios com ausência de pontes, áreas abandonadas, áreas de disposição de resíduos, 

entre outras. 
 

4. O lar de uma criança é definido como o local de sua residência habitual. 
 

Na ausência de legislação local, os seguintes parâmetros devem ser respeitados: 

 Área Idade Distância máxima de 

caminhada por viagem 

Tempo máximo de 

caminhada por viagem 

Rural De 5 a 10 anos De 0 até 3km 30 min 

De 10 a 15 anos De 0 até 5km 1 hora 

 Fonte: Artigo para Trabalho de Pessoal Nº 308 do Banco Mundial. 
  

Transporte seguro.  Se um empregador fornece transporte aos trabalhadores, isso deve 
cumprir as normas de segurança para transportes, que incluem ao menos o seguinte: 

• Um assento separado para cada passageiro ou bancos com espaço suficiente para 
cada passageiro. 

• Assentos que estejam acoplados de forma segura ao veículo. 

• Os veículos devem ter cintos de segurança, conforme requerido pela legislação 
local. 

• Se o transporte tiver janelas, estas não devem estar quebradas ou trincadas. 

• Todas as portas estão apropriadamente acopladas.  

• Ventilação adequada. 

• Sem buracos ou áreas enferrujadas dentro do veículo. 

• O veículo funciona de forma adequada e cumpre com as regulações locais com 
relação a revisão e autorização de operação. 

Se um empregador estiver fornecendo transportes para um serviço em um local, o veículo 

deve possuir um seguro apropriado e ser operado por um motorista habilitado. 
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5. REQUISITOS APLICÁVEIS PARA FAZENDAS PEQUENAS E 

GERÊNCIA DO GRUPO 

REQUISITO BÁSICO 5.7.3 

5.7.3 Trabalhadores e suas famílias morando/alojados no local têm residências seguras, 
limpas e decentes, considerando as condições e possibilidades do produtor, incluindo:  

• Construção segura: construída em local não perigoso, estrutura de proteção contra 

condições climáticas extremas, consistindo em ao menos chão seco, paredes 
permanentes e em bom estado de manutenção; 

• Rotas de evacuação sinalizadas nas acomodações em grupo; 

• Proteção contra poluição do ar e enxurradas. Instalações adequadas de esgoto, 
saneamento e descarte de resíduos estão disponíveis; 

• Acesso à água potável segura; 

• Instalações sanitárias e de lavagem adequadas. A segurança e privacidade de 
grupos vulneráveis é garantida com instalações bem iluminadas e trancáveis. 

 Recomendação da OIT, Recomendação sobre a Moradia dos Trabalhadores, 1961 (Nº 115). 
 

INTERPRETAÇÃO PARA O REQUISITO 5.7.3  

Acomodação segura: É definida como uma unidade de moradia construída em um local 
não perigoso e que tenha uma estrutura adequada para proteger seus habitantes de 
condições climáticas extremas tais como chuva, calor, frio e umidade. Ela deve consistir em 
ao menos um piso seco levantado a partir do chão feito de cimento, pedra, azulejos, 
madeira ou argila; pisos de argila são aceitáveis apenas se estiverem selados e nivelados. 

As paredes devem estar construídas permanentemente, seja em tijolos ou em cimento, 
painéis pré-fabricados, madeira, argila, solo, pedra ou metal, bem alicerçados e cujas 
condições não representem riscos aos trabalhadores. Deve haver um teto sem vazamentos.  

 

Local não perigoso: é um local que evita enchentes e outros perigos naturais tais como 
avalanches, deslizamentos, erupções entre outras. As áreas de não aplicação de pesticidas 
definidas pela Rainforest Alliance devem ser respeitadas entre as moradias e os cultivos 
tratados. Da mesma forma, as nascentes e áreas de moradia não devem ser expostas aos 

vapores de substâncias químicas, combustíveis ou outras substâncias que sejam prejudiciais 
à saúde humana. 
 

Rota de evacuação sinalizada. Quando houver um incêndio ou qualquer outra 
necessidade de os trabalhadores evacuarem o edifício, caos e confusão podem ocorrer. 
Portanto, é importante que as rotas de evacuação estejam claramente sinalizadas para 
que todos os trabalhadores possam ver. Os sinais devem estar visíveis e serem 

compreensíveis a todos os trabalhadores. As sinalizações devem indicar claramente todas 
as rotas de saída. Essas sinalizações devem, de preferência, estarem visíveis quando a 
eletricidade estiver desativada.  
 

Proteção contra enxurradas, esgoto e outros resíduos: 

• Águas residuárias e resíduos sólidos: tratamento das águas residuárias e descarga de 
efluentes, bem como o tratamento e descarte de resíduos sólidos devem ser 
projetados de forma adequada para prevenir a contaminação de qualquer corpo 
d’água, para garantir a higiene e para evitar a proliferação de infecções e 

doenças, proliferação de mosquitos, moscas, roedores e outros vetores.  

• Recipientes específicos para coleta de lixo são fornecidos e esvaziados 
regularmente. Tais recipientes devem ser esvaziados em intervalos regulares (a serem 
determinados com base nas temperaturas e volumes gerados) para evitar odores 

desagradáveis associados com a decomposição dos materiais orgânicos.  

• Deve haver ao menos 50 metros entre os pontos onde a água contaminada ou 

resíduos sejam descartados e as fontes de água limpa, das quais a fazenda ou os 

membros da comunidade as utilizem para consumo humano.  
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Água potável segura: Para pequenas fazendas, se não houver acesso à água potável 
segura pública, a gerência implementa e documenta um programa de treinamento para 
instruir membros do grupo quanto a tratamentos para água potável através de fervura, 
filtragem ou cloração e sobre a prevenção da contaminação de água. As fazendas 

membro devem demonstrar que elas implementam um desses métodos para garantir que a 
água fornecida a seus trabalhadores é segura. 
 

Instalações sanitárias e de lavagem adequadas: É essencial permitir que os trabalhadores 
mantenham um bom nível de higiene pessoal para prevenir a contaminação e proliferação 
de doenças que podem resultem de instalações sanitárias inadequadas. Instalações 
sanitárias devem sempre incluir o seguinte: latrinas, vasos sanitários, mictórios, pias e 
chuveiros. Instalações sanitárias devem ser mantidas em condições limpas e de pleno 

funcionamento. As instalações também devem ser construídas de materiais que sejam 
facilmente limpos e garantam a privacidade.  
 

6. TERMOS E DEFINIÇÕES PARA OUTROS REQUISITOS 

Materiais de construção duráveis: Elementos de construção que são capazes de resistir a 
desgaste, pressão ou danos; resistente para as condições locais. 

 

Instalações de cozinha: 
1. A área de cozinha deve estar em áreas que estejam livres de odores desagradáveis, 

poeira ou outros contaminantes e que não estejam sujeitas a enchentes e que tenham 
drenagem adequada.  

 
2. A área de cozinha deve ter ventilação de fumaça adequada para evitar que a 

fumaça se acumule dentro ou na área. 

 
3. Edifícios e instalações devem ser construções sólidas e mantidas em bom estado, e 

todos os materiais de construção não devem transmitir nenhuma substância 
indesejável aos alimentos.  

 
4. Edifícios e instalações devem fornecer uma armazenagem de alimentos adequada. 

As áreas de armazenagem de alimentos devem ser protegidas da umidade e pragas, 

e devem estar separadas de armazéns de químicos e outros perigos potenciais. 
 

5. Edifícios e instalações devem ser projetados para permitir limpeza fácil e adequada. 
 

6. Edifícios e instalações devem ser projetados para prevenir a entrada e proliferação 
de pragas e animais.  

 

7. Banheiros e áreas onde os animais são mantidos devem estar completamente 
separadas das áreas de manipulação de alimentos. Eles não devem abrir diretamente 
para áreas de manipulação de alimentos. 
 

Chão selado: Chão que tenha cobertura não porosa sem rachaduras ou buracos para 
evitar o acúmulo de resíduos, sujeira e microrganismos. 
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7. GUIA DE OBSERVAÇÃO 

O objetivo dessa tabela é fornecer aos implementadores e auditores uma forma prática de 
avaliar se os requisitos básicos de habitabilidade e higiene nos espaços são cumpridos. A 

tabela fornece uma forma de avaliar os principais requisitos para condições de moradia 
estabelecidas no Capítulo 5 da Norma de Agricultura Sustentável 2020. 
 

Temas Fator de observação  

Localização e Construção 
 

• Em uma área de alagamentos, a casa é construída 
mais elevada em relação ao nível do solo. 

• As casas respeitam as áreas de não aplicação de 

pesticidas da norma e não estão expostas à 
contaminação por vapores, fumaças ou poeiras que 
prejudicam a saúde dos ocupantes da casa. 

• A estrutura da casa é sólida, e seus materiais e 

desenho protegem os habitantes de condições 
climáticas externas. As paredes não apresentam 
rachaduras, ou inclinações que representam um risco 
aos habitantes. 

• O chão é mantido seco e sem áreas que permitem o 
acúmulo de água contaminada ou umidade. 

Saúde e Higiene 
 

• O ambiente da casa é mantido limpo e arrumado. 

• Existe água suficiente para todos os usos em tanques 

limpos e cobertos. 

• A água tratada para uso direto é armazenada em 
recipientes limpos e cobertos. 

• Existem recipientes com tampa para descarte de lixo 
dentro da casa. 

• As águas residuárias são descartadas de forma que 
reduza a proliferações de doenças. 

• Cuidado na preparação e preservação de alimentos 
e utensílios de cozinha. 

• A moradia tem proteção para prevenir a entrada de 
insetos e roedores. 

Conforto e Decência 
 

• Existem áreas separadas para famílias e 
trabalhadores individuais. 

• Pais e seus filhos ocupam a mesma unidade de 
moradia. 

• Existe uma cama para cada trabalhador e os 
quartos respeitam os parâmetros de acomodação 
do requisito 5.7.1. 

• Espaços separados dentro da moradia para dormir, 
cozinhar e vida social. 

• Cada trabalhador tem uma área para armazenar 
seus pertences pessoais de forma segura.  

Adaptado de: Em direção à moradia saudável - Guia do Facilitador, Organização Pan Americana de Saúde. 
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8. ORIENTAÇÕES PICTÓRICAS 

  

Más condições de moradia 

  
Moradias temporárias para trabalhadores construídas de materiais não duráveis em nível do chão, 
sem ventilação ou iluminação, acesso à eletricidade, água corrente, instalações sanitárias ou de 
cozinha, saneamento adequado e instalações de descarte de lixo. 

Boas condições de moradia 

  

Moradias duráveis aos trabalhadores com ventilação e iluminação suficientes, sinalizada, com 

ventilação, acesso à eletricidade e sistemas de evacuação de chuva e chão seco e selado. 
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Más condições de saneamento 

  
As instalações de chuveiro estão em condições 
precárias. Faltam paredes e portas para 

garantir privacidade. 

Latrinas sem portas e com um chão encharcado 
sem drenagem e sem uma porta que garanta a 

privacidade e segurança de quem o utilize. 

Boas condições de saneamento 

  

Banheiros construídos com materiais duráveis, fácil de limpar, com ventilação, iluminação e uma 
porta com mecanismo de fechamento. 
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Falta de drenagem adequada 

  

Essas fotografias mostram uma área de moradia e uma área comunal com deficiências no sistema 

de drenagem das águas cinzentas das casas. Em ambos os casos, odores desagradáveis são 
gerados, há transmissão de parasitas e multiplicação de vetores de doenças. 

Drenagem adequada 

  
Áreas secas e com sistemas adequadas para a coleta e disposição de água de chuva e água 
doméstica. 
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