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FAMÍLIAS PRODUTORAS DE TABACO: UMA ANÁLISE INSTITUCIONAL DE 

SUA QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 

 

Sirlei Glasenapp1, Leonardo Xavier da Silva2, Marcia Xavier Peiter3 

 

Abstract: The health of both farmers and consumers of tobacco has attracted the attention of 
international organizations. The Framework Convention of Tobacco Control (FCTC), in its 
article 18, emphasizes the responsibility of countries with respect to protection of the 
environment and human health in the tobacco production process, since its cultivation brings 
serious risks to the environment and the health of farmers. Tobacco (Nicotiana tabacum) has 
established itself as one of the main agricultural products grown in the central region of Rio 
Grande do Sul (RS), Brazil. The production structure is made up mostly of small family farms 
with intensive use of labor of work and has in tobacco plants the main source of income. The 
purpose of the article is to identify the risks to which tobacco farming families are exposed 
and consequences on quality of life and health of workers in the rural areas. In research 
conducted by Lecours (2011), there is a series of impacts on tobacco farmer's health, the main 
risks associated with tobacco growing: the disease of green leaf, pesticide exposure, 
respiratory problems, and musculoskeletal injuries and skin diseases. The research is 
characterized as qualitative and descriptive and the data collection was carried out through 
field research, through semi-structured interviews and participant observation with producer 
families of tobacco, in the municipalities of Agudo and Paraíso do Sul, RS. It can be seen that 
there are eminent risks highlighted in the literature on health of tobacco farmers, symptoms of 
green leaf disease were highlighted by most families, besides the exposure to pesticides. It is 
noticed that the FCTC controls are still weak and do not look to the risks of tobacco in the 
first link in the chain, which are the families that produce it. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história percebe-se que países e regiões vêm se transformando em busca 

de melhoria das condições de vida e, inclusive hoje, muitos ainda lutam pela sobrevivência. 

Neste cenário, muitas variáveis contribuem para sua análise, dentre as quais as abordagens 

que levam em consideração as mudanças institucionais. As instituições interferem na 

trajetória das organizações econômicas, sociais, educacionais e políticas; como consequência 

suas mudanças estão presentes na história das nações, em períodos de rupturas com as ideias 

dominantes ou de aceitação e dependência delas. 
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A dependência do ambiente institucional e ambiente organizacional vêm sendo um 

fator que interfere diretamente no sistema de produção e na estruturação dos diferentes tipos 

de organizações. As instituições, na definição de North (1991), são invenções humanas 

criadas para estruturar as interações políticas, econômicas e sociais ao longo do tempo. 

Instituições são restrições concebidas, e a função geral é de fornecer a estrutura subjacente 

para troca e organização humana. As oportunidades proporcionadas pela matriz institucional 

determinam os tipos de organizações que virão a existir; e os empreendedores induzem 

mudanças institucionais para fazer face à concorrência decorrente da escassez e limitações do 

ambiente.  

Segundo Engerman e Sokoloff (2008), com relação ao estudo do crescimento 

econômico, ao longo das últimas décadas, vem ocorrendo uma transição da concentração 

sobre o papel estritamente definido por fatores econômicos para um foco sobre o significado 

de várias estruturas sociais e culturais no fornecimento das condições propícias para o 

desenvolvimento econômico. As discussões sobre os fatores não econômicos (englobando os 

aspectos: cultural, político e institucional) na contabilização de diferenças entre sociedades 

em desenvolvimento econômico podem ser rastreadas ao longo de muitos séculos por meio da 

análise das instituições. De maneira que a mudança institucional dá a forma como as 

sociedades evoluem ao longo do tempo, tornando-se a chave para entender a mudança 

histórica e a inegável interferência no desempenho econômico das nações. 

Um contexto institucional que vem sendo analisado por diferentes áreas, seja 

acadêmica, empresarial, política ou até de movimentos comunitários, é a situação polêmica da 

produção e comercialização do tabaco (Nicotiana tabacum), especialmente nos aspectos 

conflitantes com relação aos incentivos e restrições no seu cultivo e seu consumo. As 

restrições que a produção de tabaco vem recebendo por questões de saúde, ambientais, 

econômicas, educação são preocupantes, apesar de constituir uma produção de forte impacto 

econômico na região Sul do Brasil. Conforme dados da FAO (2011), o Brasil é o maior 

exportador de tabaco do mundo, e encontra-se entre os três maiores produtores. O tabaco é 

responsável por cerca de 1,4% do total de produtos exportados pelo país, segundo dados da 

Balança Comercial Brasileira, bem como é um dos principais produtos de exportação da 

região Sul e o segundo produto no Rio Grande do Sul (SECEX/MDIC, 2013). Está presente 

em 656 dos 1188 municípios da Região Sul, envolvendo 626 mil pessoas no meio rural 

(SINDITABACO, 2013). A fumicultura na região Sul do país é uma atividade de muita 

expressão econômica, principalmente para a agricultura familiar, que se caracteriza 

predominantemente por propriedades de reduzidas dimensões e pela ocupação de muita mão 



 
 

de obra, sendo pouco diversificada e que investe capital elevado; características essas que se 

constituíram ao longo de um processo histórico de formação dos Estados.  

A agricultura familiar no Brasil, segundo Buainain (2006, p. 15) é muito diversificada 

que poderia colocar em dúvida em usar o mesmo conceito, pois apresenta uma diversidade de 

situações socioeconômicas em função de apenas um traço em comum, a utilização de mão de 

obra familiar. “A diversificação dos agricultores familiares está ligada a própria formação dos 

grupos ao longo da história”, as vaiadas heranças culturais, as experiências de vida, a 

disponibilidade e acesso diferenciado de fatores como recursos naturais, sociais. Essas 

condições particulares resultantes de oportunidades criadas pelo movimento da economia e 

pelas políticas públicas. 

Dentro dessas particularidades de cada cultivo, o tabaco está como um dos principais 

produzidos na região Sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, que é o maior 

produtor do país. E no tocante as instituições que estão relacionadas direta ou indiretamente a 

produção de tabaco verifica-se situações ambíguas, as que promovem restrições formais e 

informais e as que incentivam esse cultivo e consumo, inclusive relacionadas a organizações 

públicas (câmara de deputados – federal, estadual). 

O objetivo do trabalho é identificar os riscos aos quais as famílias produtoras de 

tabaco estão expostas e consequências na qualidade de vida e saúde desses trabalhadores do 

meio rural. A pesquisa se caracteriza como qualitativa e descritiva e a coleta de dados se deu 

por meio de pesquisa de campo, através de entrevistas semiestruturadas e observação 

participante com as famílias produtoras de tabaco, nos municípios de Agudo e Paraíso do Sul, 

na região central do Rio Grande do Sul/Brasil.  

 

2. O TABACO, O AMBIENTE E A SAÚDE 

 

A saúde, tanto dos agricultores como dos consumidores, vem chamando a atenção de 

organismos internacionais. A CQCT, em seu artigo 18, enfatiza a responsabilidade dos países 

com relação à proteção do meio ambiente e da saúde das pessoas no processo de produção do 

fumo, uma vez que o seu cultivo traz graves riscos para o ambiente e a saúde dos agricultores 

que plantam o tabaco.  

Em cumprimento às obrigações estabelecidas na presente Convenção, as Partes 

concordam em prestar devida atenção, no que diz respeito ao cultivo do tabaco e à 

fabricação de produtos de tabaco em seus respectivos territórios, à proteção do meio 

ambiente e à saúde das pessoas em relação ao meio ambiente (Art. 18 CQCT, 2011). 



 
 

 

Em pesquisa realizada, Lecours (2011, p.5) destaca uma série de impactos na saúde do 

agricultor de tabaco, sendo que “The literature documents four main types of health hazards 

associated with tobacco farming: green tobacco sickness, agrochemicals exposure, 

respiratory problems and other health problems such as musculo-skeletal injuries and skin 

disorders”. Confirmando essas evidências, Mackay e Eriksen (2012) relatam que não importa 

onde os produtores de tabaco trabalham, estes experimentam doenças por meio de sua 

exposição a pesticidas, que causam dano neurológico, e a nicotina que causa a doença da 

folha verde, sem falar que muitos produtores estão presos em um ciclo de pobreza, obrigados 

a comprar equipamentos e dispor de infraestrutura e obtêm pouca lucratividade, pois o maior 

retorno quem recebe não são os agricultores. 

Lecours (2011) aponta que o problema de saúde mais pesquisado associado ao cultivo 

do tabaco é a Green Tobacco Sickness (GTS), a doença da folha verde, que causa o 

envenenamento por nicotina, quando ocorre o contato com as plantas de tabaco durante o 

cultivo e a colheita. A GTS é uma intoxicação ocupacional que pode afetar os trabalhadores 

que cultivam e colhem tabaco, doença exclusiva associada ao esse tipo de cultivo 

(McKNIGHT; SPILLER, 2005). 

Os sintomas mais comuns são tontura, cefaleia, náuseas, vômitos, palidez, fraqueza, 

aumento de transpiração, dificuldade respiratória, diarreia, pode causar flutuações na pressão 

arterial e na frequência cardíaca. Estudos mostram, segundo a autora, que trabalhar em 

condições molhadas aumenta o risco da GTS. O fato que é mais preocupante nesses estudos é 

a crendice que há tolerância maior aos sintomas da GTS dos que são fumantes, e dessa forma 

chega-se ao absurdo de incentivar para que os trabalhadores iniciem a fumar para ser mais 

resistentes.  

De acordo com McKnight e Spiller (2005), a umidade das folhas de tabaco, do orvalho 

ou da chuva, podem conter 9 mg de nicotina dissolvida em 100 ml, o que pode equivaler ao 

teor de nicotina correspondente a seis (6) cigarros. Ainda conforme os autores, das tarefas que 

envolvem a produção de tabaco, duas aumentam o risco da GTS, a cobertura e a colheita, 

citam o exemplo dos EUA, onde as crianças faziam essas tarefas, que em comparação aos 

adultos, são mais vulneráveis, devido ao corpo ser menor e a absorção maior da dose de 

nicotina. 

A cobertura ocorre quando da remoção da flor para estimular um maior crescimento e 

aumento de peso da folha e na colheita, os trabalhadores a pé nas fileiras de plantas do tabaco 

colhem as folhas de baixo para cima com a mão, uma média de 3 folhas a cada colheita. As 



 
 

folhas colhidas são retidas embaixo do braço livre do trabalhador, contra o peito até a 

quantidade suportada, para depois entregar o “feixe” ao carregador ou deixar depositado na 

fileira em “trouxas, sacos que envolvem as folhas” para depois serem transportadas até as 

carroças de boi ou reboques de tratores, Figura 02. Os trabalhadores ficam em contato direto 

com o pé de tabaco, na lavoura de 5 a 6 meses, envolvendo atividades de tratamento do pé e a 

colheita das folhas, sem contar o tempo anterior que está relacionado com a semeadura, 

Figura 01, em que também são usados agrotóxicos e o manuseio é direto com as mãos.   

 

     
Figura 01: Sementeira de Tabaco        Figura 02: Colheita de Tabaco na Lavoura  
Fonte: Pesquisa da Autora , 2014        Fonte: Pesquisa da Autora, 2014 
 

Os estudos ainda demonstram, conforme Lecours (2011), que embora seja um 

problema comum aos que cultivam outras culturas, a exposição dos agricultores aos 

agrotóxicos, um variado leque de produtos químicos e reguladores de crescimento que são 

aplicados nas plantações de tabaco, isso se agrava mais em países periféricos pelo modo de 

aplicação. Em países ditos desenvolvidos a atividade é mecanizada, e não com pulverizadores 

de mão e mochila como ocorre nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos.  

As pesquisas sobre os riscos de exposição aos agrotóxicos dos produtores de tabaco 

ainda são limitadas, mas conforme Arcury and Quandt (2006 apud Lecours, 2011, p. 10), 

estudos “accumulating evidence of a link between organophosphate exposure and psychiatric 

diagnoses (depression and suicidal tendencies) among agriculturalists supports these 

allegations of psychiatric pesticide hazards among tobacco workers”. Existem evidências em 

investigações que, nos países periféricos, além da carência de informações sobre os produtos 

químicos, a situação é agravada pelo acesso a pesticidas perigosos e persistentes que estão 

inclusive com sua utilização já proibida. Arcury e Quandt (2006 citado por Lecours, 2011, p. 

10) relatam que “Some US Customs documents state that nearly 65 million pounds of 



 
 

pesticides exported from the United States between 1997 and 2000 were banned or subjected 

to restricted use in the country”, sendo que a maioria enviados a países periféricos, onde as 

instituições em tese são mais frágeis. 

Problemas respiratórios também são frequentes nas pessoas que ficam em exposição 

ao pó de tabaco, durante e após a sua cura (secagem). Estudos apresentam casos de doenças 

pulmonares em Zimbabwe, Índia, Quênia, e suspeita-se que também existam casos em outros 

países (LECOURS, 2011, p. 11). Outros problemas são citados, como os acidentes de quedas 

nas estufas, onde ocorre a cura das folhas de tabaco, dos trabalhadores que escalam as 

divisórias, além de lesões pelo esforço repetitivo em carregar as varas de folhas verdes. 

Riquinho (2012, p.92-93) apresenta uma síntese dos principais problemas de saúde associada 

ao cultivo do tabaco no Brasil, como: GTS, problemas respiratórios, lesões musculares, 

exposição a pesticidas. Uma pesquisa realizada por Turci (2009), que identificou no 

município de Paraíso do Sul/RS, onde a base de produção é a fumicultura, as doenças mais 

frequentes apresentadas pela população são: dor de cabeça (47,1%), dificuldade para dormir 

(35,9%), dormência (28,8%), tonteira/zonzeira (28,3%), fraqueza (22,6%), palpitação 

(19,7%), sintomas típicos da doença da folha verde. 

Os riscos ambientais ligados ao cultivo do tabaco se relacionam ao uso de agrotóxicos, 

igualmente utilizados por outros cultivos agrícolas, que contribuem para a poluição da água e 

a degradação do solo. Além disso, as demandas específicas da produção de tabaco pelo uso 

intensivo de grandes quantidades de madeira combustível na cura das folhas de tabaco nas 

estufas, a cada ano, 20 mil hectares de florestas são derrubadas, conforme expõem Mackay e 

Eriksen (2012). Geist (1999 apud Lecours, 2011) aponta a produção do tabaco como uma das 

causas de desmatamento em todo o mundo, e que os impactos são mais devastadores em 

certos países e regiões em desenvolvimento, onde os grandes desmatamentos estão 

ameaçando especificamente as terras secas e frágeis, em que o tabaco é cultivado. Segundo 

Boeira e Guivant (2003, p. 16-17), no processo de secagem da folha do fumo são consumidas 

para cada mil estufas cerca 50 mil metros de árvores nativas ou reflorestadas por safra, 

observando também que toda queima de árvore gera poluição, além de reduzir a 

biodiversidade, uma vez que as matas nativas não são garantidas pelo reflorestamento. 

A constatação de que em muitos países, normalmente nos periféricos da Ásia e África, 

a inseguranaça alimentar se dá pela pequena fração de terras que possuem, e não tem como 

simultaneamente usar para múltiplas culturas alimentares e a plantação de tabaco. Dessa 

forma a segurança alimentar pode estar comprometida em níveis regionais e nacionais. 

Kibwage et al (2009 apud Lecours, 2011, p.22) argumentam que no Quênia devido ao 



 
 

crescimento da área de tabaco plantada, em detrimento da produção de alimentos, teve como 

consequência que “culturas tradicionais como mandioca, batata-doce, milho e importantes em 

perídos de seca e fome, agora são escassos na região Sul” e além disso há “a redução drástica 

das atividades de produção de gado”.  

Pode-se constatar então que a produção de tabaco concorre com a produção de 

alimentos, priorizando as terras férteis para seu plantio. Riquinho (2013) relata em sua 

pesquisa o caso do muncípio de São Lourenço do Sul, região sul do Brasil, onde houve a 

modificação na paisagem da localidade, causada pelas lavouras de fumo que vem substituindo 

as plantações de feijão, milho e batatas. Que há uma preocupação com a contaminação dos 

produtos alimentares que ainda são plantados, pois se localizam ao lado do cultivo do fumo.  

O uso intensivo de mão de obra familiar no processo produtivo do tabaco influencia 

nos seus hábitos alimentares, que reduziram ou extinguiram o cultivo de alimentos e criação 

de animais, e buscam suprir suas necessidades em supermercados, pois tem renda do fumo 

que possibilita essa condição. As hortas que eram comuns nas casas desses agricultores quase 

não se encontram mais, pois migraram para o consumo de alimentos industrializados. 

 

3. AS FAMÍLIAS PRODUTORAS DE TABACO 

 

O Rio Grande do Sul concentra cerca de 50% da produção de tabaco, sendo a Região 

do Vale do Rio Pardo reconhecida pela maior parte da produção e a grande dependência dos 

municípios com relação ao plantio e comercialização. Mas a Região Sul do Estado vem em 

plena expansão no cultivo do fumo, onde o município de Canguçu aparece como o segundo 

no ranking nacional, e representa a principal atividade agrícola deste município, contribuindo 

para a fixação de mais de 60% da população no campo e a expansão do comércio local, 

(SINDITABACO, 2013).  

A distribuição da produção de tabaco ainda hoje é bem representativa na região central 

do Estado, em municípios como Agudo, Cerro Branco, Paraíso do Sul, Dona Francisca, Nova 

Palma e Restinga Seca que formavam, a Colônia de Santo Ângelo, fundada principalmente 

por imigrantes alemães, em 1857, que têm como uma das principais atividades agrícolas o 

cultivo do fumo desde o período de sua fundação. Embora menos da metade dos imigrantes 

tivessem a agricultura como profissão, foram obrigados pelo governo a exercer a atividade 

campesina (WERLANG, 1995) e dentre as principais cultivos agrícolas, já em 1859, 

produziu-se 76 arrobas de fumo, tornando-se pioneira na produção. Desde esse período, o 

fumo se consolidou como um dos principais produtos agrícolas cultivados nesses municípios, 



 
 

principalmente nos municípios de Agudo e Paraíso do Sul, aonde se constitui no produto das 

lavouras temporárias de maior valor (IBGE, 2012). 

A estrutura produtiva é formada por sua maioria por pequenas propriedades familiares, 

com uso intensivo de mão de obra e que tem na cultura do fumo a fonte principal de renda. 

Uma vez que é uma cadeia produtiva, segundo estudos de Silva e Borges (2010), fortemente 

integrada e governável pelos agentes da indústria, com características mistas dá todo suporte 

necessário para o sistema. 

O município de Agudo possui população de 16.722, área de 535,09 Km2 e Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,694, em 2010. A renda per capita média de Agudo 

cresceu 101,26% nas últimas duas décadas, passando de R$ 427,84 em 1991 para R$ 550,66 

em 2000 e R$ 861,06 em 2010; a extrema pobreza passou de 15,38% em 1991 para 3,97% em 

2000 e para 3,91% em 2010 e a desigualdade diminuiu, onde o Índice de Gini passou de 0,61 

em 1991 para 0,53 em 2000 e para 0,52 em 2010. Já Paraíso do Sul tem população de 7.336 

habitantes, num território de 342,21 Km2, e IDH de 0,676, com renda per capita média é R$ 

593,01 (2010), obtendo uma taxa de crescimento de 71,42% nas últimas décadas. A pobreza 

extrema passou de 14,16% em 1991 para 9,16% em 2000 e para 2,66% em 2010, diminuindo 

também a desigualdade, em que o Índice de Gini passou de 0,57 em 1991 para 0,49 em 2000 

e para 0,37 em 2010 (ATLAS DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013). 

Nas características populacionais, pode-se verificar que nesses municípios têm maior 

concentração de pessoas no meio rural, embora haja crescente taxa de urbanização, mesmo 

assim, mais de 50% da população depende de meios de subsistência da agricultura e 

atividades afins. 

 

3.1 Perfil das Famílias 

 

Os sujeitos da pesquisa foram 68 famílias, num total de 241 pessoas que compõe os 

núcleos familiares, residentes nos municípios de Paraíso do Sul e Agudo. As famílias são 

compostas em sua maioria de 3 a 5 pessoas, de descendência alemã, devido a região ser alvo 

da colonização de imigrantes no período do império, momento da história do Brasil, em que 

as terras foram divididas em lotes para serem ocupadas e evitando assim possíveis invasões de 

territórios por países vizinhos. Sendo que os familiares descendentes desses primeiros colonos 

permanecem nesses lotes até os dias atuais, pois a maioria (67%) mora na comunidade a mais 



 
 

de 40 anos. A opção de morar nessa comunidade em sua maioria (57%) se dá por sucessão 

familiar e herança. 

A escolaridade da maioria (61%) das pessoas do núcleo familiar, no total de 241, 

possui o ensino fundamental incompleto, ou seja, frequentaram a escola em torno de 5 a 6 

anos. Possuindo uma idade média entre 31 a 45 anos e têm como ocupação principal e 

integral a agricultura. A produção de tabaco faz parte da história dessas pessoas que o 

produzem a várias gerações, desde que foram loteados pelo governo federal na região. 

Embora tenham outros cultivos, mas mais para complementar a sua renda ou para consumo 

próprio, como a criação de animais e a produção de alimentos tanto para humanos como para 

suprimento não humanos. O núcleo familiar é composto do cônjuge homem e cônjuge mulher 

e filhos (as), sendo a média de idade de 31 a 45 anos (25%), 46 a 60 anos (21%), 0 a 15 anos 

(19%).  

Nota-se a existência de pessoas jovens nesse espaço rural, embora haja uma 

preocupação com o esvaziamento rural, com a fuga dos jovens para áreas urbanas, a 

masculinização e um processo de envelhecimento da população rural. A maioria (63%) destas 

pessoas dedicam-se integralmente a agricultura, e somente 17% são estudantes e 8% recebem 

o benefício social por idade. 

 

3.2 Qualidade de Vida e Saúde 

 

A preocupação da Organização Mundial da Saúde com relação ao tabagismo e suas 

consequências sanitárias, sociais, econômicas e ambientais vêm sendo instrumentalizada por 

meio da Convenção Quadro de Controle do Tabaco (CQCT), que tem dentre seus muitos 

propósitos proteger as gerações presentes e futuras dos malefícios oriundos do tabaco. 

Implementada no Brasil pela Comissão Nacional Implementação da Convenção-Quadro para 

o Controle do Tabaco (CONICQ), que tem o trabalho de advertir os danos do tabaco, inibir o 

acesso aos produtos do tabaco de menores de 18 anos, buscar alternativas ao cultivo do 

tabaco, bem como proibir o financiamento público da sua produção. 

A questão é como essas preocupações mundiais são interpretadas pelas famílias 

produtoras de tabaco e principalmente como essas informações são transmitidas e por quem 

são veiculadas. Quais as instituições e organizações que chegam até o produtor para expor 

essas medidas de controle da oferta e demanda dos produtos do tabaco. Pelas constatações da 

pesquisa de campo as informações sobre CQCT são recebidas pelos meios de comunicação, 

rádio e televisão principalmente, e claro pelo viés ideológico e visão de cada veículo e 



 
 

também pela chancela de interesses diversos. De forma que, as famílias defendem seus 

interesses, pensando na sua sobrevivência, baseado naquilo que o ambiente institucional lhe 

põe. Para ilustrar o cenário, no Rio Grande do Sul, estado maior produtor de tabaco do Brasil, 

foi criada a Lei 14.208/2013 que institui o dia 28 de outubro, o Dia Estadual do Produtor de 

Tabaco, enaltecendo os fumicultores e sua atividade agrícola. Num outro olhar, percebe-se o 

quão penoso é essa atividade e os danos que traz à saúde tanto de quem produz e em quem 

consume os produtos oriundos do tabaco.  

Contudo, as famílias pesquisadas para exercerem suas atividades na agricultura 

sentem-se indiferentes com relação preocupação da produção de tabaco, produtos que 

cientificamente comprovados são prejudiciais à saúde. Fator esse se deve, segundo as 

famílias, ser o tabaco um dos únicos produtos que gera renda para sua sobrevivência no meio 

rural. Pode-se constatar também que a cadeia produtiva do tabaco é uma das mais organizadas 

no Brasil, fornecendo subsídios técnicos e acesso a recursos financeiros de modo mais fácil, 

além da compra da safra já contratada antes do plantio e colheita. Um contexto que pode 

deixar a impressão que a cadeia é altamente integrada e necessária ao produtor do tabaco. As 

famílias produtoras de tabaco alegam também que o ato de fumar é livre, não se sentindo 

responsáveis pelo consumo dos produtos gerados do tabaco, como o principal que é o cigarro. 

No cultivo do tabaco, as famílias estão em contato com agrotóxicos, com exceção de 

apenas uma (01) família pesquisada, que produz o tabaco orgânico. Os agrotóxicos são 

utilizados desde a semeadura até no cultivo do fumo nas lavouras, sendo que os mais usados 

são os: dessecantes; fungicidas; inseticidas; antibrocas e pulgão; antibrotantes. Os dessecantes 

são usados devido ao incentivo pela indústria do tabaco para o plantio direto, uma forma de 

proteger o solo da erosão. As mesmas famílias fazem uso de agrotóxicos, como herbicidas, 

inseticidas e fungicidas, em seus outros cultivos como milho transgênico e arroz, mas em 

menor número comparado a produção de tabaco. A indústria do tabaco e também associações 

ligadas a ela alegam que no cultivo do tabaco se utiliza menos agrotóxicos do que em cultivos 

como arroz, soja e outros.  

Confirmando as pesquisas realizadas por Lecours; Mackay e Eriksen, que enfatizam a 

série de impactos na saúde do agricultor de tabaco, pode-se destacar as evidências expressivas 

a partir da pesquisa de campo com as famílias produtoras de tabaco, os sintomas (Quadro 1) 

da Green Tobacco sickness (GTS), a doença da folha verde, nesse grupo de pessoas. A 

dificuldade para dormir é apresentada por 66% das famílias, dor de cabeça por 57%, vômito 

por 48%, fraqueza por 46%, enjoo por 44%, tontura por 40%, sintomas que estas pessoas 

sentem quando estão em contato com a folha de fumo molhada, por orvalho ou chuva, durante 



 
 

todo o período da colheita, que pode se estender por até 6 meses, dependendo da época e das 

etapas de plantio. Além disso, verificam-se outros sintomas de enfermidades apresentadas por 

esses agricultores, como a depressão e as doenças de pele. 

 

Quadro 1: Sintomas das famílias produtoras de tabaco 

SINTOMA FAMÍLIAS/SINTOMAS  SINTOMA FAMÍLIAS/SINTOMAS  

Dificuldade para dormir 66% Dormência 26% 

Dor de cabeça 57% Tremores 25% 

Vômito 48% Coceira 22% 

Fraqueza 46% Falta de ar 13% 

Enjoo 44% Palpitação 13% 

Tontura 40% Tristeza 6% 

Dor na barriga 34% Cansaço exagerado 3% 

Falta de apetite 31% Depressão 3% 

Diarreia 26% Manchas vermelhas 1,5% 

Calafrios 26%   

Fonte: Pesquisa da Autora, 2014 – 15. 

 

Embora a indústria fumageira ofereça para venda os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), 97% das famílias declararam que poucos o usam, em razão de ser altamente 

desconfortável, pois são “capazes de desmaiar por ser muito quente”, conforme dito pela 

maioria é “uma sauna aquela roupa”, de forma que os trabalhadores podem sofrer 

desidratação. Identificou-se que 32% das famílias produtoras de tabaco já tiveram casos de 

intoxicação por agrotóxicos ou talvez por excesso de nicotina no corpo e dentre estas, 65% 

foram hospitalizadas. Como ainda a GTS é pouco pesquisada na região, o diagnóstico dos 

sintomas podem não ser a ela relacionada.   

 

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DE VIDA E A SAÚDE DAS 

FAMÍLIAS FUMICULTORAS 

 

A agricultura familiar está ligada a própria formação dos grupos ao longo da história, 

as variadas heranças culturais, as experiências de vida, a disponibilidade e acesso diferenciado 

de fatores como recursos naturais, sociais. Essas condições particulares são resultantes de 

oportunidades criadas pelo movimento da economia e pelas políticas públicas (Buainain, 

2006, p. 15).  



 
 

Dentro desse contexto a formação das famílias produtoras de tabaco acompanha uma 

herança de quase dois séculos, a partir da formação das colônias no Sul do País. O tabaco se 

apresentou como um artigo de fácil aceitação para a exportação para países da Europa, sendo 

assim um bom indicativo de renda para os colonos. Essa herança do cultivo está presente hoje 

nas famílias das comunidades de Paraíso do Sul e Agudo, bem como em inúmeros municípios 

que possuem características semelhantes de agricultura familiar na região sul do Brasil, e 

principalmente no Rio Grande do Sul.  

Todavia, o tabaco constitui-se um produto bastante controverso, pois nas últimas 

décadas vem recebendo severas críticas pelas mazelas que causa, tanto em quem produz 

quanto em quem consome, mas recebe apoio de modo quase invisível de organizações 

públicas e privadas, pelo retorno financeiro que traz para um grupo reduzido de empresas, 

bem como pelo seu retorno em impostos. Estudos como de Silva (2008) e Alievi, Wegner e 

Maciel (2008) mostram que não há uma interferência muito agressiva nas estratégias, em 

curto prazo, mas a intensificação cada vez maior de organizações de diferentes países, no 

combate ao tabagismo e a legislação mais efetiva podem gerar mudanças no setor. Existem 

ambiguidades na tomada de decisões entre os agentes envolvidos que afetam as questões da 

implementação da CQCT, tornando difícil a introdução de mudanças nas políticas 

(ALMEIDA, 2014). 

Constatou-se que as enfermidades que as famílias produtoras de tabaco sofrem, são 

oriundas do próprio veneno que o tabaco produz, a intoxicação pelo alto nível de nicotina no 

sangue, além da contaminação por agrotóxicos utilizados na sua produção. Os sintomas da 

GTS estão presentes em todas as famílias pesquisadas, principalmente no período da colheita, 

onde estas pessoas se encontram em contato direto com a folha do tabaco. Necessitando 

muitas vezes de hospitalização para reverter o estado de fraqueza e desidratação, e muitos 

outros que apenas convalescem nas suas casas, com tratamentos caseiros, já que seus 

sintomas são conhecidos. Embora haja formas de prevenção disponibilizadas pelas indústrias 

fumageiras, como o uso de vestuário que impede o contato da nicotina com o corpo, todavia 

esse mesmo vestuário impede a transpiração também, provocando mal estar nas pessoas 

durante a colheita, principalmente, demonstrando serem inadequadas segundo as famílias. As 

instituições formais são pouco eficazes na proteção dos produtores de tabaco e não há uma 

definição clara na CQCT, como deve ser essa proteção à saúde.  

Destaca-se ainda, a trajetória de dependência das famílias produtoras de tabaco a 

indústria fumageira, com relação à compra da produção, na definição soberana de classes da 

folha do tabaco e respectivos preços, não adotando uma tabela única e pagando da forma que 



 
 

lhe convém em dado momento do mercado, assim exercendo um controle da cadeia produtiva 

do tabaco. 

O desafio será árduo entre lidar com as pressões das cadeias agroindustriais globais e 

as políticas locais de diversificação da produção. Atividades que promovam menor agressão à 

saúde do agricultor e ao ambiente, numa busca pela qualidade de vida e a soberania 

econômica, política e social. As possibilidades de mudança desse cenário perpassam pelos 

organismos internacionais e por instituições que protejam a região da recolonização pelas 

multinacionais e primam pelos direitos humanos. 
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