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RIO GRANDE DO SUL - BRASIL



Município de AGUDO

Fonte: Site Prefeitura Municipal de Agudo



Município de PARAÍSO DO SUL

PARAÍSO 
DO SUL

Fonte: Site Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul



REGIÃO: CENTRAL E JACUÍ-CENTRO

Fonte: FEE – Fundação de Economia e Estatística do RS



Estrutura Etária da População dos Municípios 
 

Estrutura  

     Etária 

         da 

População                   

             

 

Municípios                

 ANO 1991 ANO 2000 ANO 2010 

%/ 

TOTAL 

< 15 

ANOS 

%/ 

TOTAL 

15 – 64 

ANOS 

%/ 

TOTAL 

> 64 

ANOS 

%/ 

TOTAL 

< 15 

ANOS 

%/ 

TOTAL 

15 – 64 

ANOS 

%/ 

TOTAL 

> 64 

ANOS 

%/ 

TOTAL 

< 15 

ANOS 

%/ 

TOTAL 

15 – 64 

ANOS 

%/ 

TOTAL 

> 64 

ANOS 

AGUDO 28,95 64,12 6,93 28,16 63,20 8,64 19,14 69,82 11,03 

PARAÍSO DO 

SUL 

26,29 64,14 9,57 22,46 66,74 10,80 19,17 68,33 12,50 

Fonte: Adaptado do Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 

População total urbana/rural 
      População 

 

 

Municípios 

População Total 

1991 

População Total 

2000 

População Total 

2010 

RURAL % URBANA 

% 

RURAL % URBANA 

% 

RURAL % URBANA 

% 

AGUDO 79,60 20,40 67,60 32,40 58,80 41,20 

PARAÍSO DO 

SUL 

84,17 15,83 77,48 22,52 61,12 38,88 

Fonte: Adaptado do Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 



Área Plantada em Lavouras Temporárias nos Municípios 
                    Produtos 

Municípios 

ARROZ 

(ha) 

FEIJÃO 

(ha) 

FUMO 

(ha) 

MILHO 

(ha) 

SOJA 

(ha) 

Agudo 9.074 310 5.200 2.000 300 

Paraíso do Sul 4.038 270 2.720 2.000 1.240 

Fonte: Adaptado do IBGE, 2012. 

Valor da produção das lavouras temporárias nos municípios 
       Produtos  

 

Municípios 

ARROZ 

R$ mil 

FEIJÃO 

R$ mil 

FUMO 

R$ mil 

MILHO 

R$ mil 

SOJA 

R$ mil 

AGUDO 41.565 133 53.377 849 407 

PARAÍSO DO SUL 12.419 216 35.760 1.288 1.497 

Fonte: Adaptado do IBGE, 2012. 



CARACTERIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS PRODUTORAS DE 
TABACO DE AGUDO E PARAÍSO DO SUL
Os sujeitos da pesquisa: 68 famílias produtoras de tabaco, em que o 
núcleo familiar se constituiu de 241 pessoas
Famílias compostas: 
- de 3 a 5 pessoas, 
- 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%). 

- de descendência alemã, 
- 67% mora na comunidade a mais de 40 anos,
- 57% se dá por sucessão familiar e herança, 
-    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. 
-   63% destas pessoas dedicam-se integralmente a agricultura, e 
somente 17% são estudantes e 8% recebem o benefício social por 
idade.



O tabaco sempre esteve presente dentre os principais 
produtos cultivados desde a época da chegada dos 

imigrantes alemães em Agudo e Paraíso do Sul e 
continua a crescer nesses municípios

Figura: Área (ha) plantada de Tabaco
Fonte: Adaptado do IBGE, 2014



Figura: Área da Propriedade
Fonte: Pesquisa de campo, 2014/15.

Minifúndio 20 ha;
Pequena propriedade 20 a 80 ha;
Média propriedade 80 ha a 300 ha; e

As propriedades das famílias produtoras de tabaco



A produção de alimentos pelas famílias

Figura: Destinação da produção de Alimentos
Fonte: Pesquisa de campo, 2014/15.



Razão de Cultivar Tabaco

Figura: Razão de cultivar Tabaco
Fonte: Pesquisa de campo, 2014/2015.



Fontes de Renda

Figura: Fontes de Renda
Fonte: Pesquisa de campo, 2014/15.



Possibilidades de Produtos Substitutos ao Tabaco

Figura : Possibilidade de Produtos substitutos do Tabaco
Fonte: Pesquisa de campo, 2014/15.
 



Organizações Parceiras

Fonte: Pesquisa de campo, 2014/15.
 



Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – PRONAF 

QUADRO 01: FINANCIAMENTOS RURAIS CONCEDIDOS NO BRASIL - CUSTEIO AGRÍCOLA 
ATIVIDADE Nº CONTRATOS TOTAL FINANCIADO R$ ANO 

FUMO 113.373 199.611.986,17 2000 
FUMO 1.325 2.710.463,70 2006 
FUMO 409 1.647.994,50 2012 

FONTE: ADAPTADO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE CRÉDITO RURAL- BANCO CENTRAL 
DO BRASIL, 2000, 2006, 2012. 

QUADRO 02: FINANCIAMENTOS RURAIS CONCEDIDOS NO PAÍS -  RIO GRANDE DO SUL - 
CUSTEIO AGRÍCOLA 

ATIVIDADE Nº CONTRATOS TOTAL FINANCIADO 
R$ 

ANO 

FUMO 55.151 101.814.104,54 2000 
FUMO 0 0,00 2006 
FUMO 3 30.679,33 2012 

FONTE: ADAPTADO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE CRÉDITO RURAL- BANCO CENTRAL 
DO BRASIL, 2000, 2006, 2012. 



O TABACO, O AMBIENTE E A SAÚDE

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco – CQCT

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).



O TABACO, O AMBIENTE E A SAÚDE

GTS: Doença da Folha Verde

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.
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.



AS FAMÍLIAS 
PRODUTORAS DE 

TABACO

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



O TABACO, O AMBIENTE E A SAÚDE

As pesquisas sobre os riscos de exposição aos 
agrotóxicos dos produtores de tabaco ainda são 
limitadas, mas Arcury and Quandt (2006 apud Lecours, 
2011, p. 10), declaram que, 

"Acumulam-se evidências de uma ligação entre a 
exposição ao organofosforado e diagnósticos 
psiquiátricos (depressão e tendências suicidas) entre 
trabalhadores do tabaco".



AS FAMÍLIAS PRODUTORAS DE TABACO

Confirmando as pesquisas realizadas por Lecours; Mackay e Eriksen, e outros, 
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 de Agudo e Paraíso do Sul, os sintomas:

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%    



AS FAMÍLIAS PRODUTORAS DE TABACO

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 pode não ser a ela 
relacionada.



Considerações sobre as Políticas de Diversificação 

Os produtores de tabaco entrevistados - residentes em Agudo e em Paraíso 
do Sul - não identificam o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
como parceiro. 

Conclui-se ser desafiadora a inserção das políticas públicas entre os 
produtores de tabaco destes municípios. Isso dependerá, por exemplo, de 
uma ação mais efetiva do serviço público de assistência técnica e de 
extensão rural, em comparação àquele prestados orientadores agrícolas 
vinculados à indústria de tabaco em atividade no sul do Brasil. 

Isso, em um cenário em que, ainda que o crédito específico para a 
fumicultura esteja cada vez mais escasso, parece não haver uma projeção no 
mesmo sentido da produção de tal folha. 

Nesta lógica, as organizações financeiras (bancos, por exemplo) foram 
consideradas parceiras do produtor, com uma frequência muito superior ao 
MDA, estão em propriedades de até 80 hectares, têm produção de 
alimentos para consumo próprio, porém sua principal fonte de renda é o 
tabaco.



Considerações sobre a Qualidade de Vida e a Saúde das 
Famílias Fumicultoras

Os sintomas da GTS  estão presentes em todas as famílias pesquisadas, 
principalmente no período da colheita, onde estas pessoas encontram-se 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, inadequadas segundo as famílias, as 
instituições formais são pouco eficazes na proteção dos produtores de tabaco. 
Não há uma definição clara na CQCT, como deve ser essa proteção à saúde. 

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.






