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RESUMO: Uma nova classe de trabalhadores volantes rurais tem surgido na agro-indústria
açucareira, que se caracteriza por residir longe do local de trabalho, migrar durante a época da
safra de cana-de-açúcar e retornar ao local de origem no término da mesma. Recebe, por isso,
a alcunha de trabalhadores migrantes safristas, ou simplesmente safristas. No presente trabalho estudou-se a alimentação desses trabalhadores no local de origem e no local de trabalho.
A alimentação na origem caracteriza-se por uma maior variedade de aumentos e uma aparente baixa ingestão calórica. No local de trabalho é oferecida uma alimentação pouco variada,
onde se constatou uma ingestão calórica média de 2351 kcal. Foi também estudado o estado
nutricional desses indivíduos na chegada ao local do trabalho e no final da safra. Verificou-se
aumento significativo de peso, peso/altura2 e prega cutânea tricipital desses trabalhadores,
provavelmente relacionado a uma maior ingestão calórica.
UNITERMOS: Trabalhadores migrantes rurais Inquéritos nutricionais, Ribeirão Preto, SP,
Brasil. Hábitos aumentares.

INTRODUÇÃO
A industrialização do meio urbano e o desenvolvimento da estrutura capitalista do
meio rural podem ser apontados como sendo
uma das causas do fluxo migratório do homem do campo para a cidade1, 8 . Grande
parte desses trabalhadores migrantes vive na
periferia das cidades, tem características próprias, mora em condições precárias de saneamento básico e alimenta-se inadequadamente3, 5 * * * * Sua força de trabalho continua

sendo parcialmente empregada na produção
agrícola, mas esses migrantes trabalham também nas indústrias de transformação, construção civil e outros serviços urbanos. Eles
constituem uma categoria de trabalhadores
temporários que, constantemente, na área
agrícola, são submetidos a períodos de desemprego. Isto varia de acordo com a sazonalidade das diferentes culturas, cuja necessidade de mão de obra é intensificada em certos

* Trabalho desenvolvido durante o Curso de Especialização em Nutrição, Disciplina de Nutrologia do
Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP.Resumo apresentado na IV Reunião do Consórcio de Instituições Brasileiras na Área de Nutrição - Universidade das
Nações Unidas, Ciências Farmacêuticas, USP, 1983.
** Do Departamento de Nutrição da Faculdade do Sagrado Coração, Bauru, SP - Aluna do Curso de Especialização em Nutrição, Disciplina de Nutrologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto, USP.
*** Do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP - "Campus"
de Ribeirão Preto -14100 - Ribeirão Preto, SP - Brasil.
****Acrescente-se a estas citações o trabalho de R. A. S. Vellutini, intitulado "Análise sócio-econômica
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períodos do ano e diminuída em outros4.
Embora grande parte do trabalho rural
esteja sendo hoje realizado por esse tipo de
trabalhador volante rural peri-urbano, um
outro tipo de trabalhador volante rural tem
surgido e participado dessa força de trabalho.
São trabalhadores, não qualificados de outros Estados, que têm vindo ao Estado de
São Paulo, trabalhar durante a safra de cana,
constituindo o grupo de trabalhadores migrantes safristas5, 6 . A época de trabalho
mais intensa para esses indivíduos, no local
de origem, não coincide com a safra do Estado de São Paulo. Assim, eles trabalham, no
local de origem, de outubro-novembro a
abril-maio, e vêm para o sul de maio a novembro executar trabalho temporário na
agricultura, retornando às regiões de origem
no final da safra 9 .
Neste tipo de trabalho aparece também a
figura do "empreiteiro" o qual consegue trabalho, arregimenta, transporta e efetua o pagamento aos trabalhadores9. Ele é o intermediário entre o empregador e os trabalhadores. Às vezes o "empreiteiro" também se responsabiliza pelo fornecimento da alimentação.
Considerando que pouco se conhece sobre estes trabalhadores migrantes safristas,
seu modo de vida, habitação, alimentação,
bem como seu estado nutricional, é importante que eles sejam melhor estudados e conhecidos. Isto fornecerá subsídios para a elaboração de programas de intervenção multidisciplinares que possam melhorar as condições de vida desses trabalhadores migrantes
safristas.
O objetivo do presente trabalho foi conhecer características gerais, hábitos alimentares e a ingesta alimentar desses trabalhadores no local de origem, como também a alimentação fornecida pelo "empreiteiro".
Também foi avaliado o estado nutricional
desses trabalhadores na sua chegada e ao
final do estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
Os indivíduos que participaram do presente estudo eram trabalhadores migrantes

safristas provenientes do norte do Estado de
Minas Gerais e que vieram trabalhar, temporariamente, na safra de cana-de-açúcar, na
Região de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo. Estes trabalhadores eram trazidos pelo "empreiteiro" para uma usina de cana, localizada no município de Sertãozinho, Estado de São Paulo. No local eram alojados em
dormitórios e selecionados pelo serviço médico da usina. Os indivíduos inaptos para o
trabalho não eram aceitos e eram enviados de
volta para o local de origem ou eram contratados por outras usinas, na mesma região.
Dos trabalhadores que permaneciam na referida usina foram escolhidos, por sorteio casual simples, uma amostra correspondente a
10% do total. Estes constituíram um grupo
de 30 trabalhadores que foram estudados durante o período de maio a agosto de 1983.
Para se conhecer características gerais dos
trabalhadores, hábitos alimentares incluindo
freqüência do uso de alimentos e a ingesta
alimentar no local de origem aplicou-se a
todos um questionário recordatório, aplicado por uma única pessoa, logo que os
trabalhadores chegavam à usina, através de
técnica padronizada aonde se mostrava aos
trabalhadores utensílios e medidas caseiras.
Levantou-se também, através da pesagem direta, a alimentação oferecida na usina, controlando-se a ingesta e as sobras. Na pesagem dos alimentos foi utilizada uma balança Filizola graduada de 20 em 20 g. Para o
cálculo do consumo diário dos vários nutrientes foi utilizada uma Tabela de Composição dos Alimentos local13.
O estado nutricional dos trabalhadores foi
avaliado no início e ao final do estudo (4
meses após) através dos seguintes dados antropométricos: peso, altura, relação peso/altura2 , circunferência braquial, prega cutânea
tricipital e circunferência muscular. Essas medidas foram obtidas utilizando-se as técnicas
recomendadas por Jelliffe10. Usou-se como
referência padrão, para peso/altura2, o normógrafo de Thomas14 e para os demais dados os padrões de Jelliffe 10 .
A análise estatística foi efetuada através
do teste não paramétrico de Wilcoxon15.

RESULTADOS
As características gerais dos trabalhadores
estão descritas na Tabela 1.
Os hábitos alimentares dos trabalhadores
migrantes safristas, no local de origem, são
apresentados na Tabela 2.
A Tabela 3 mostra os resultados referentes à alimentação dos trabalhadores no local

de trabalho.
Os resultados da oferta e ingestão diária
de nutrientes no local de trabalho são apresentados na Tabela 4.
Os dados antropométricos na fase inicial e
na fase final do estudo assim como os padrões considerados normais, são apresentados na Tabela 5.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Considerando as características apresentadas pelos indivíduos estudados verifica-se
que elas são diferentes dos trabalhadores volantes rurais anteriormente estudados na região de Ribeirão Preto 1 , 6 . Ao contrário dos
trabalhadores volantes rurais de Ribeirão
Preto, os migrantes safristas são, em sua
maioria, solteiros, jovens com melhor nível
de escolaridade, 80% são permanentemente
lavradores, 77% residem na zona rural, cerca de 50% são proprietários de terras, a
maioria não tem hábito de fumar e 60% ingerem bebidas alcoólicas semanalmente (Tabela 1).
Em relação à alimentação observamos que
no local de origem ela inclui uma variedade
grande de alimentos, o que também os diferencia dos nossos trabalhadores volantes rurais, onde a alimentação consiste basicamente de arroz, feijão, café, açúcar e pão branco6 . Apesar da grande variação de alimentos
encontrados no local de origem, os dados
antropométricos iniciais apontam para uma
aparente deficiência na ingestão calórica. Os
resultados iniciais do peso em relação a altura, da circunferência braquial e da prega tricipital são, na maioria das vezes, menores do
que o do padrão10, 14. Os dados quantitativos obtidos logo na chegada dos trabalhadores na usina parecem também corroborar
com essa hipótese. Apesar das falhas que podem ser atribuídas a este procedimento, encontramos que cada indivíduo relatava uma
ingestão média no local de origem de cerca
de 1900 cal/d e 75 g de proteína/d. Estes
resultados são muito semelhantes aos obtidos por outros pesquisadores, usando diferentes métodos, tanto no Brasil como no
exterior1, 2, 3, 6, 7, 12, 17 *. Estes fatos, aliados à deficiência nas medidas antropométricas, sugerem que os valores quantitativos de
ingestão calórica nos indivíduos estudados
possam estar bem próximos da verdade. Sendo assim, verificamos que enquanto a inges-

tão de proteína estaria em níveis superiores
ao recomendado pela FAO/OMS 11 , a ingestão calórica somente corresponderia a cerca
de 60% destas mesmas recomendações.
Quando os trabalhadores migrantes safristas chegam à usina, passam a receber uma alimentação completamente diferente da do local de origem. Uma de suas catacterísticas é
a monotonia, pois, durante sua estadia na
região, praticamente não ocorre variação na
alimentação. No entanto, a oferta calórica
e protéica encontra-se em níveis superiores
à recomendada pela FAO/OMS, com a média calórica de 3.718 kcal e 79 g/dia de proteína. Esses valores são semelhantes aos encontrados em um grupo de trabalhadores volantes rurais, jovens, eutróficos também da região
de Ribeirão Preto 16 . Porém, como podemos
verificar na Tabela 4, a ingesta calórica desses
trabalhadores na usina foi de 2.351 kcal e
53 g/dia de proteína (aproximadamente
75% e 100% do recomendado pela FAO/
/OMS11 para trabalhadores muito ativos,
com peso médio de 58 kg e ingerindo uma
dieta de qualidade protéica ao redor de 70%).
É importante salientar que os trabalhadores migrantes safristas ganharam peso no
local de trabalho durante o período em que
o estudo foi realizado. Isto seria explicado
pela maior ingestão calórica que recebem na
usina. Houve aumento significativo no tocante ao peso, relação peso/altura2 e prega
cutânea tricipital ao final do estudo. Podese discutir se este aumento de peso corresponderia a aumento de tecido muscular ou
tecido adiposo. Como a circunferência muscular, que é indicativo da massa muscular,
não se alterou e houve aumento significativo da prega cutânea tricipital, é bastante provável que o aumento de peso esteja mais ligado a aumento de tecido adiposo.
Considerando os dados obtidos podemos
concluir que esta população de trabalhadores
migrantes safristas tem melhor estado nutricional do que outros grupos de trabalhadores volantes rurais1, 2, 6, 16 , e embora no
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local de origem a alimentação inclua maior
variabilidade de alimentos, a sua ingestão calórica estaria abaixo das suas necessidades.
Por outro lado, uma maior ingestão calórica
na usina poderia ser responsável pela melhoria
nos parâmetros antropométricos, ao final do
estudo.
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ABSTRACT: This paper is related to a new class of agricultural migrant worker working
on sugar-cane plantations in the State of S. Paulo, Southern Brazil. During harvest time they
come from the northern states, stay to work in the area for a few months and return to their homes as soon as the harvest is over. Their food habits and intake are described, both at home and in
the sugar-cane areas. Nutritional evaluation was carried out among a group of these workers
by means of clinical-anthropometric measurements. It was found that during the working period in São Paulo, when they apparently have a higher caloric intake than in their home situation an increased weight, tricepital skinfold and arm circumference were observed.
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