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1. Introdução 

1.1 A fumicultura 

A fumicultura brasileira é uma das culturas mais antigas e atualmente é considerada a atividade 

agrícola de maior relevância econômica no Brasil (GOXKO, 2011). O Brasil é atualmente o segundo maior 

produtor de fumo do mundo, tendo produzido na safra de 2011/2012 850 mil toneladas, segundo dados da 

Afubra (2013), ficando atrás somente da China em volume de produção. O Brasil ocupa a posição de maior 

exportador mundial de fumo desde 1997, exportando para mais de 100 países, sendo sua maior concentração 

para a União Europeia com 45%; Extremo Oriente 20%; África 13%; América do Norte 10%; Leste 

Europeu 8% e América Latina 4%. O Brasil exporta, inclusive para a China, que importou em 2012, mais de 

500 toneladas de fumo.  

A produção brasileira de fumo continua concentrada nos três estados do Sul, que representam em 

média de 95%, e o restante em Alagoas, Bahia, Paraíba, Ceará e São Paulo. Porém, a liderança na produção 

cabe ao Rio Grande do Sul, cuja participação durante vários anos se situa em torno de 50%, Santa Catarina 

com 28% e o Paraná que continua aumentando a sua produção, já corresponde a 18% da produção nacional. 

(SECRETARIA DA CULTURA E ABASTACIEMENTO DO PARANA, 2011). 

Segundo a Afubra (2013), na década de 60, ocorreu a implantação das estufas e se estabeleceu a 

integração entre a indústria e o produtor, cuja sistemática permanece até os dias atuais, principalmente nos 

municípios do sul do Paraná, enquanto que no oeste e sudoeste os produtores começavam o plantio de fumo 

tipo galpão. A cultura do fumo já está consolidada no estado do Paraná, pois a grande maioria dos 

produtores exerce essa atividade entre 30 e 40 anos. Hoje, a fumicultura gera em torno de R$800 milhões 

brutos na economia do Paraná, tratando-se de 36 mil famílias fumicultores, cerca de 144 mil produtores de 

fumo. De acordo com a Secretaria de Cultura e Abastecimento do Paraná (2011), as maiores áreas são 
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registradas naquelas propriedades que têm o maior número de trabalhadores, pois no cultivo do fumo a 

maioria das práticas é manual e demandam uma grande quantidade de mão-de-obra.  

O fumo é considerado pilar da economia da região sul brasileira, envolvendo quase 170 mil 

famílias produtoras, e gerando mais de 4,5 bilhões. O setor fumageiro também presta importante 

contribuição social envolvendo mais de 2,3 milhões de pessoas no processo, sendo 911 mil empregos 

diretos. Com isso, ameniza o desemprego, umas das grandes preocupações mundiais. Segundo a Associação 

dos Fumicultores do Brasil - AFUBRA (2012) a cultura do tabaco desenvolve-se em pequenas propriedades 

cuja área média é de 16,8 hectares e, normalmente, apenas uma parcela pequena é utilizada para o cultivo de 

fumo, sendo esta economicamente mais rentável, com lucros superiores quando comparados a outros 

cultivos, proporcionalmente as áreas plantadas.  

Uma pesquisa de 2006, realizada pelo Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais 

(DESER), atestou que as principais regiões produtoras de fumo apresentam Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) abaixo da média estadual, nos três estados da região Sul. No Paraná, observando o total de 

municípios produtores de fumo (independente de quanto produzem) dos 165 municípios produtores, 142 

deles, ou seja, 86% possuem IDH abaixo do IDH estadual (BONATO, 2007). 

 

1.2 Uso de agrotóxicos 

A Associação de Fumicultores do Brasil (AFUBRA, 2013), explica que o cultivo do fumo leva 

cerca de 10 meses, desde a preparação dos canteiros até a secagem das folhas, e todo esse processo exige 

grande controle de pragas, que é feito pelo uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos são produtos químicos feitos 

em laboratório com o objetivo de controlar pragas, ervas invasora e doenças fungicas (OPAS/OMS, 1996) e 

são classificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como produtos tóxicos e que 

nessecitam de cuidados em seu manuseio. O uso exacerbado desses produtos traz consequência à saúde 

humana bem como contaminação e degradação ambiental. (SILVA et al, 2005; ALVES et al, 2002; 

HOSHINO et al, 2008). 

A utilização dos agrotóxicos no Brasil, em relação ao meio ambiente e principalmente na saúde 

pública tem determinado um forte impacto, infelizmente negativo, com contaminação em vários aspectos e 

com muitos casos de doenças e mortes. As primeiras informações sobre problemas de saúde datam de 1950, 

quando foram constatados na região de Presidente Prudente, pelo Instituto Biológico da Secretaria Estadual 

de Agricultura, casos de doenças em 118 agricultores, com 21 mortes por intoxicação (PLANET, 1950; 

RODRIGUES et al., 1957; ALMEIDA, 1967). 
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Em relação à saúde e segurança dos trabalhadores, faz-se necessário comentar que já existem 

medidas de prevenção, na tentativa de evitar e prevenir esses danos. (GARCIA, BUSSACOS, FISCHER, 

2005; VEIGA, 2007).  

 

1.3 Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Os equipamentos de proteção individual (EPI) são definidos pela Norma Regulamentadora número 

6, aprovada pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho, como: “todo dispositivo ou produto, de 

uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança 

e a saúde no trabalho”. Vários são os estudos enfatizando que a carência de informação é o principal motivo 

do não uso de EPIs.  

Algumas pesquisas apontam para as empresas fabricantes dos agrotóxicos, que embora 

desenvolvam programas de conscientização sobre cuidados e manuseio, esses não se mostram eficientes na 

prática rural, sendo a falta de informação um excelente aliado para expansão dos negócios (BARBOSA, 

MACHADO, 2010). A fiscalização por parte dos órgãos públicos também mostra-se deficitária, e a 

necessidade de campanhas de promoção de saúde e prevenção de acidentes é pauta de  vários trabalhos 

acadêmicos, discussão em congressos, e mídia em geral (PORTO, SOARES, 2012). Medidas de intervenção 

baseadas em ações já aplicadas e bem sucedidas e outras baseadas em evidências levantadas apontam o 

caminho para solução dessa problemática. (RECENA, CALDAS, 2008).  

 

1.4 Uso de tabaco 

O mercado mundial de tabaco apresenta grande movimento economicamente, aliado a grandes 

empresas que defendem a produção de fumo. Neste contexto é imprescindível destacar que o ato de fumar, 

antigamente considerado como estilo de vida e assim reforçado pela propaganda, passou a ser considerado, 

junto com o álcool, o introdutor do individuo jovem ao consumo de drogas ilícitas, tais como maconha, 

cocaína e crack (ANGERAMI-CAMON, 2003).  

O tabaco, propriamente dito, é uma planta descoberta no continente americano no século XV, e que 

foi rapidamente introduzida na corte europeia como especiaria, até alcançar as sociedades industriais 

emergentes. Atualmente, a sociedade capitalista contemporânea privilegia o consumo e o prazer a qualquer 

custo, sem refletir sobre suas consequências a médio e longo prazo, a situação não é diferente com relação 

ao consumo de tabaco. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) o tabagismo ativo é a primeira causa 

de adoecimento e morte evitável no mundo, e o tabagismo passivo a terceira causa de mortes evitáveis 

(SILVA, 2012). 
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1.5 Interdisciplinaridade e fumicultura 

Pensar a sociedade hoje, em um momento que se atravessa uma crise de paradigmas, científicos, 

culturais, e sociais, se faz necessário repensarmos alguns conceitos, e ampliarmos o nosso olhar sobre o que 

está constituído, sobre o que queremos constituir e principalmente sobre o que queremos transformar. Sousa 

Santos (1988) instiga que o que nos separa do saber medieval e aristotélico ainda dominante, não é apenas 

uma melhor observação dos fatos, mas muito, além disso, uma nova visão do mundo e da vida. Nessa 

perspectiva, Morin (2003) destaca que a reforma do pensamento é que permitiria responder a esses desafios, 

fazendo ligações de elos dissociados, não fragmentando o complexo do mundo em pedaços separados, 

unidimensionalizando o multidimensional, porém trata-se de uma reforma paradigmática, de acordo com a 

aptidão de cada um em organizar o conhecimento. 

Ainda Sousa Santos (1988), que confronta a complexidade do global, uma vez que este, não se 

reduz a soma das partes em que fragmentamos para observar e medir, pois a distinção entre sujeito e objeto é 

muito mais amplo do que a primeira a vista podemos perceber. Nesse sentido, torna-se necessário perceber a 

cultura de fumo, não apenas como mais um cultivo, mas olhar para essa realidade de forma integrada, 

considerando, os amplos aspectos que estão envolvidos nesse contexto.  

A partir disso, salienta-se a relevância de entender o que essa população, traz em seu histórico e 

trajetória de vida. Para Maturana (2002) é extremamente importante e indispensável aceitar o outro como 

legítimo, ou seja, ainda que percebessem a mesma realidade com outro olhar, devemos compreender outra 

visão distinta, e respeitar as ideologias que não dialogam com nossas convicções, considerando suas 

problemáticas tão legítimas quanto as que podemos configurar. Parafraseando com Morin (2003), o qual 

coloca que a compreensão humana se torna possível quando sentimos e concebemos os seres humanos como 

sujeitos e não apenas como parte integrante de um sistema generalizado. 

Diante dos aspectos expostos, esse estudo, tem como objetivo conhecer a percepção dos 

fumicultores em relação ao manuseio da cultura de fumo, além das implicações e agravos a saúde, como 

intoxicações e uso do tabaco. 

2. Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa foi realizada no centro oeste paranaense, na cidade de Irati-Pr, cujas coordenadas de 

localização são: latitude 25º 28' 02" S, longitude 50º 39' 04" W e altitude 820m, segundo dados da Prefeitura 

Municipal de Irati-Pr. 
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Trata-se de uma pesquisa exploratória, que foi construída a partir de visitas às propriedades de 

quatro famílias de fumicultores, no período de abril e maio de 2013, em uma região no interior no município 

de Irati-Pr. Essa população foi escolhida através de indicação da Associação de Fumicultores do Brasil 

(AFUBRA), e posteriormente seguiu o princípio de exaustão. Para a coleta dos dados foi utilizado 

entrevistas semi-estruturadas, diário de campo e observações.  

Para tal, efetuou-se um roteiro semi- estruturado, em que foram levantadas algumas questões que 

envolviam curiosidades quanto ao uso de agrotóxicos, uso de EPIs, consumo de tabaco, cultivo do fumo, 

saúde e prevenções e olhar do produtor sobre a fumicultura. Entretanto, é imprescindível destacar que o 

objetivo era, primeiramente, dar vez e voz aos fumicultores, dando a escuta necessária aos fatos de seu 

cotidiano, e por meio disso entender como é feito o cultivo do fumo, bem como, compreender qual é a 

percepção destes trabalhadores quanto a sua condição e quanto aos diversos aspectos que permeiam sua vida 

diária. 

Os dados coletados foram registrados em um diário de campo, para posterior análise.  

Para nortear os objetivos da investigação, previamente foram definidas algumas questões que 

seriam abordadas, tais como: o uso de tabaco; a exposição aos agrotóxicos e danos; e a educação das 

crianças filhos de fumicultores. Mesmo, tendo definido anteriormente essas questões, o itinerário da 

conversa se deu informalmente e sem um direcionamento rígido, obtendo bom resultado, uma vez que a 

conversa fluiu e as perguntas iam sendo efetuadas conforme os fumicultores ou, no caso de dois dos 

entrevistados, ex- fumicultores iam relatando sobre o seu dia-a-dia. A analise de dados foi realizada por 

meio de analise de conteúdo.  

Esse trabalho nos possibilitou o contato com duas famílias de fumicultores que ainda trabalham 

com o cultivo e outras duas que não produzem mais, sendo ex- fumicultores. 

 

3. Justificativa do eixo escolhido 

Essa pesquisa tem como base, o olhar interdisciplinar, frente há vários aspectos envolvidos na 

fumicultura, fazendo interlocuções entre a vida prática e a literatura, acerca dos hábitos, percepções e 

necessidades dessa população, entendo-a como um sistema complexo, em um cenário multidimensional. 

Tendo em vista que fumicultores expostos a agrotóxicos e ao fumo propriamente dito apresentam 

vários sinais e sintomas que prejudicam a saúde geral, e pode gerar danos ainda desconhecidos a médio e 

longo prazo, é de fundamental importância à investigação dos hábitos de vida desses trabalhadores, bem 

como, a aproximação da comunidade e consequente levantamento do conhecimento e atitudes quanto aos 

agrotóxicos e os hábitos de saúde, para com isso repensar novas propostas para o desenvolvimento de 
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estratégias educativas de promoção da saúde e prevenção de doenças, a partir de programas de 

conscientização e prevenção dos riscos. 

Considerando o eixo escolhido, o qual possibilita suporte teórico e metodológico a essa pesquisa, 

cabe ainda ressaltar que a equipe de investigação para a realização de tal estudo, foi composta por 

pesquisadoras graduadas em diferentes áreas, o que favorece o amplo diálogo, e com isso a formação de 

diversas concepções da realidade vista no campo. Nesse sentido, não se qualifica um conhecimento como 

melhor que o outro, mas sim se considera a especificidade de cada saber, e a possibilidade de ambos se 

agregarem em busca do conhecimento integro. Munidas de este pensar interdisciplinar, foram realizadas as 

visitas ao campo, o qual é necessário para qualquer área do conhecimento. Os problemas enfrentados 

atualmente, tanto os abordados por essa pesquisa, quanto os demais que permeiam nosso cotidiano, são cada 

vez mais complexos e por isso não devem ser respondidos por um enfoque unidisciplinar.  

 

4. Considerações Finais 

A cidade de Irati, localizada no centro oeste do Paraná, escolhida para o desenvolvimento desta 

atividade exploratória, concentra um grande número de produtores. Na safra de 2010/11, o fumo foi 

cultivado em 179 municípios e a maior concentração encontra-se nos Núcleos Regionais de Irati, Ponta 

Grossa, Curitiba, União da Vitória e Guarapuava. Nestes núcleos, planta-se o fumo tipo estufa e em Pato 

Branco, Francisco Beltrão e Cascavel predomina o tipo galpão, cuja diferença básica consiste na colheita 

que é feita cortando-se o pé e a secagem das folhas é realizado ao ar livre (AFUBRA, 2011). Nesta safra, a 

área plantada no Paraná foi de 80.000 ha com uma produção de 171.000 toneladas e uma produtividade 

média de 2.138 kg/ha (SECRETARIA DA CULTURA E ABASTECIMENTO DO PARANA, 2011). A 

tabela 3 mostra a produção de fumo nas principais regiões produtoras, no período de 2010 a 2012. 
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              Tabela 1 Área e produção nos principais núcleos regionais do PR 

 

 

Durante as visitas, alguns agricultores justificaram que optaram por plantar fumo, pela cultura não 

demandar uma grande quantidade de terra para o plantio. Atrelado a esta situação, a AFUBRA (2012) 

aponta que a cultura do tabaco desenvolve-se em pequenas propriedades cuja área média é de 16,8 hectares 

e, normalmente, apenas uma parcela pequena é utilizada para o cultivo de fumo.  

Outro fator mencionado por alguns dos entrevistados, que serve como motivo para a escolha do 

cultivo do fumo é por este ser uma atividade que gera lucro, apesar de necessitar de dedicação e serviço. E 

não é em vão que os fumicultores relatam, em nossas entrevistas, que o fumo é economicamente mais 

rentável, com lucros superiores quando comparados a outros cultivos, proporcionalmente as áreas plantadas.  

Como mencionado anteriormente, a característica principal da produção de fumo é a intensa mão 

de obra, fato confirmado por todos os agricultores entrevistados. Eles relatam que na época do plantio e da 

colheita trabalha-se de dia e também à noite, o que gera muito cansaço, bem como, fortes dores de cabeça 

por ficar muito tempo em contato direto com o fumo. Ainda sobre esta questão, é imprescindível salientar 

também, que no período que foi realizada a visita às residências, os fumicultores ativos estavam fazendo a 

seleção do fumo, ou seja, separando as folhas em melhores e piores, pois é baseado nesta que as empresas 

que compram o produto definem o preço que será pago a produção. 

Sob a utilização dos agrotóxicos, houve controvérsia no discurso dos entrevistados, em que alguns 

salientaram que houve uma diminuição do uso na plantação de fumo, enquanto outros ressaltaram que não 

houve mudança alguma. Em totalidade os entrevistados alegam que já apresentaram tonturas, enjoos, dores 

de cabeças e outros sintomas. Isso corrobora com a literatura, pois entre os efeitos mais corriqueiros de 
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intoxicação, destaca-se a dor de cabeça, naúseas, tontura, problemas respiratórios, depressão e relação com 

causas de suicídio. (RECENA & CALDAS, 2008). 

Em relação à saúde e segurança dos trabalhadores, com foco no manuseio de agrotóxicos e na 

utilização dos equipamentos de proteção individual – EPI- adequados foi possível observar na prática que as 

normas de segurança não são criteriosamente cumpridas pelos agricultores. Os fumicultores não fazem uso 

dos equipamentos, referindo serem inadequados para as atividades cotidianas, utilizando apenas na aplicação 

dos produtos. Esses dados corroboram com a literatura (NUNES E BACK, 2010). 

Sobre o ato de fumar, houve discordância nos relatos dos produtores. Um deles, tabagista, aponta que 

o cultivo de fumo não reflete influencia em relação ao seu vício, que não pretende deixar de fumar e que a 

produção de fumo é a fonte de renda de toda a família, ou seja, traz um significativo lucro. Já o outro, 

ressalta que o tabagismo é prejudicial a saúde e que não há nenhum benefício que justifique a dependência, 

também sobre o cultivo do fumo, ressalta que não é tão rentável, uma vez que a indústria acaba enganando 

os produtores ao incentivarem o investimento alto e assim o endividamento com a mesma. 

Baseado no discurso deste último sujeito convém ressaltar que segundo a OMS (2006), os principais 

efeitos do uso do cigarro estão ligados ao seu componente psicoativo, ou seja, a nicotina, que causa diversos 

efeitos, dentre eles, mudança de humor e redução do estresse, bem como a dependência física.  Além dos 

aspectos supracitados, cabe salientar que a falta da nicotina provoca no organismo a síndrome de 

abstinência, a qual segundo Sopezki, et al., (2007) pode desencadear ansiedade, dificuldade de concentração, 

e outros. Ademais, ela induz tolerância, que se caracteriza segundo Nunes (2006), pela necessidade de doses 

progressivamente maiores para obter o mesmo efeito. 

A equipe de saúde deve ser um grande aliado nesse sentido, fornecendo informações aos 

agricultores, orientando e alertando sobre os riscos a saúde oferecido pelo manuseio de agrotóxicos, ato de 

fumar, importância do uso correto de EPI, reconhecimento de situações de riscos para intoxicações, 

identificação de sinais e sintomas de intoxicação bem como, o que fazer em casos de intoxicação. Cabem as 

secretarias e órgãos responsáveis o treinamento da equipe e planejamento de estratégias de atendimento, 

encaminhamento, notificação e acompanhamento dos casos de intoxicações (ALMEIDA, 1967). 

Após as visitas e análise dos dados, tem-se que das quatro familias pesquisadas: duas ainda cultivam 

o fumo, duas familias deixaram o cultivo do fumo alegando que os problemas de saúde foram maiores. 

Todos os agricultores pesquisados relataram sinais e sintomas de intoxicação. Entre os efeitos encontrados 

apontam para: dor de cabeça, náuseas, tontura, problemas respiratórios, depressão e relação com causas de 

suicídio, dados compatíveis com os achados na literatura. (ARAÚJO et al., 2007; BEDOR et al., 2009). 

Ainda relataram não fazere uso dos EPIs, devido as dificuldades na realização de tarefas e ao desconforto 
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dos equipamentos. No que diz respeito ao tabagismo, observou-se que dentre as quatro famílias estudadas, 

os integrantes de duas delas nunca haviam fumado, na outra, o fumicultor havia deixado o vício e na última 

familia, a fumicultora fumava desde a infância e nunca pensou em parar de fumar. A Tabela 2 demonstra de 

forma sintética os resultados encontrados nessa pesquisa. 

 

Tabela 2 Respostas da entrevista 

 
 

Considerando a literatura apresentada e diante dos dados obtidos nessa pesquisa, acredita-se ser de 

fundamental importância dar visibilidade ao discurso dos produtores no que se refere ao uso dos agrotóxicos 

e a consequente intoxicação, ou seja, é preciso que as instruções quanto ao uso de EPI sejam mais eficazes. , 

frente ao risco exposto, além de legitimar à realidade do produtor, no sentido de desenvolver equipamentos 

que sejam adequados ao trabalho realizado.  

É relevante destacar a precariedade de estudos científicos, em relação aos danos causados pelos 

agrotóxicos. A falta de informações nesse aspecto contribui de forma significativa para ideologias 

defensivas frente à procura de serviços de saúde. 

Pode-se perceber que a fumicultura e seus determinantes, com todos os atravessamentos já 

mencionados, desde ao pouco investimento tecnológico, descaso pelas políticas de saúde, campanhas de 

prevenção pouco eficazes, é algo que está inserido culturalmente, pois de acordo com pesquisas já realizadas 

e relatos dos próprios fumicultores, esse cultivo é herdado historicamente da própria família, bem como, 

suas práticas e saberes, ou seja, é uma verdade posta pela própria comunidade, que se relaciona com 

Maturana (2002) quando fala que as pessoas aprendem a viver de certa forma, a partir do viver da 

comunidade. É de fundamental importância a investigação dos hábitos de vida desses trabalhadores, bem 

como, a aproximação da comunidade levando em consideração as peculiaridades e especificidades desta 

comunidade, salientando que Sousa Santos (2002) traz que a comunidade é o eixo condutor para o 
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conhecimento científico, ou seja, quem fala, é a realidade e não o cientista, pois todo o fenômeno é efeito de 

alguma coisa. Ainda Maturana (2002) corrobora com essa ideia, quando destaca que o meio transforma 

junto com o organismo que ali está inserido, provocando mudanças estruturais. 

O exercício da interdisciplinaridade, no que tange ao campo das ciências, ainda é algo complexo de 

pensar e praticar. Entendemos que vivemos em uma crise de paradigmas disciplinares, lugar este, que todos 

estamos inseridos, então, transformar o conhecimento e auto reconhecermos, mudar a forma de ver o 

fenômeno que é rico em vida, ainda demanda uma descaracterização do paradigma emergente, tornando o 

futuro ambíguo e incerto. É necessário reformularmos nosso pensamento, e fazermos mediações mais 

profundas e não simplificar o complexo, mas ao mesmo tempo, não podemos negar o progresso das 

disciplinas, ou então não conseguiríamos pensar em interdisciplinaridade se não houvesse o disciplinar. 

Esse trabalho propiciou a legitimização da realidade do fumicultor, opiniões, sofrimentos e 

necessidades. Além disso, permitiu o conhecimento da opinião dessa população, que muitas vezes é 

marginalizada, enquanto sujeitos, que sofrem com o descuido das políticas públicas de saúde e seus 

atravessamentos.  
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