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O impacto da cultura do tabaco
no ecossistema e na saúde humana

2

O Brasil é um dos maiores produtores de
tabaco do mundo, sendo que a região de
Santa Cruz do Sul se destaca como a
principal região produtora no País.
Praticada em regime de cultivo familiar, a
cultura do tabaco requer trabalho
intensivo, além de utilizar grandes
quantidades de agrotóxicos e de lenha,
consumida nas estufas de secagem.
O tema em questão nesta pesquisa nos
remeteu a uma análise sistêmica, na

medida em que procuramos lograr um
esquema explicativo do funcionamento de
um sistema caracterizado por fenômenos
que estão determinados por processos, nos
quais interagem elementos que pertencem
ao domínio de diversas disciplinas.
Por conseguinte, a única forma de abordá-lo
foi através da formação de um grupo de
trabalho, integrado por pesquisadores de
diversas áreas, ou seja, um grupo interdisci-
plinar. É importante ressaltar que entende-
se por interdisciplinaridade não uma
justaposição de diversas disciplinas
específicas, mas a interação de um grupo
de especialistas que se propõem a abordar
um problema para o qual as possíveis
respostas só podem advir da análise das
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E N S A I O

2A pesquisa, de caráter
interdisciplinar, foi
executada por uma
equipe de especialistas
em várias áreas do
conhecimento, sob a
coordenação da UNISC,
em parceria com a
UNICAMP e a UFRJ. Os
pesquisadores foram:
Prof. Dr. Marcos Ferreira
consultor na área da
saúde (Médi-
co/Sociólogo - UNISC);
Profª. Drª Maria Emília
Camargo  consultora em
estatística (Estatística -
UNISC); Prof. Dr. João
Paulo Torres  consultor
na área do meio
ambiente (Biólogo -
UFRJ); Prof. Dr. Angelo
Zanaga Trapé  (médico
toxicologista -
UNICAMP); Prof. Dr.
Neury Botega  psiquiatra
(Psiquiatra - UNICAMP);
Prof. Dr. Eduardo Alexis
Lobo Alcayaga (Biólogo
- UNISC); Prof. Dr. Marco
Ferrão (Químico -
UNISC); Prof. Ms. Luiz
Benvegnu
(Médico/Epidemiologista
Secretaria Saúde/Santa
Rosa/RS); Ms. Ronaldo
Guedes de Lima
(Engenheiro Agrônomo -
UNISC); Profª. Ms. Erika
Collischon (Geógrafa -
UNISC); Ms. Fabiana
Rathke (Bióloga -
UNISC); Ms. Nadir
Hermes (Químico
UNISC); Siomara
Jacobucci Carbonari
(Bióloga - UNICAMP);
Raquel Ribas Fialho;
(Psicóloga - UNISC);
Matilde Friedrich
(Auxiliar de Enfermagem
Secretaria da Saúde/RS);
Emerson Borba Alves
(Bolsista/Fisioterapia
FAPERGS/UNISC);
Moisés Rehbein
(Bolsista/Geografia
UNISC); Debora
Brentano (Bolsista/
Biologia  UNISC). A
pesquisa foi viabilizada
através de financiamento
obtido junto ao
International
Development Research
Centre  IDRC, do
Canadá.

Resumo A pesquisa intitulada “O Impacto da Cultura do Tabaco no Ecossistema e
na Saúde Humana na Região de Santa Cruz do Sul/RS” foi realizada no período de
agosto de 1999 a novembro de 2001, por uma equipe interdisciplinar e interinstitucio-
nal, sob a coordenação da Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC, em parceria
com a Universidade de Campinas-UNICAMP e a Universidade Federal do Rio de
Janeiro-UFRJ.
A área pesquisada compreende a bacia hidrográfica do Rio Pardinho, afluente do Rio
Pardo, que abrange os municípios de Gramado Xavier, Sinimbu e Santa Cruz do Sul,
no centro do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
O objetivo da pesquisa foi avaliar os impactos causados pela cultura do tabaco no meio
ambiente e na saúde humana na região de Santa Cruz do Sul, bem como promover a
geração de novos conhecimentos que pudessem contribuir na promoção e dissemina-
ção de práticas alternativas, baseadas no manejo sustentável do ecossistema.
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inter-relações que se dão em um sistema
complexo, entre os processos que determi-
nam seu funcionamento.
Procurou-se, portanto, chegar a uma
interpretação sistêmica da problemática em
questão. A partir deste referencial teórico-
metodológico, procedeu-se à análise da
realidade da região fumicultora de Santa
Cruz do Sul, buscando obter um diagnósti-
co integrado, que pudesse servir de base
para a proposição de ações concretas e
políticas alternativas, visando a influir sobre
o futuro da realidade pesquisada.
Partiu-se da hipótese de que, quanto maior
a dependência econômica em relação ao
tabaco, maior será o consumo de agrotóxi-
cos e, conseqüentemente, mais compro-
metidas ficam as condições de saúde dos
agricultores (depressão, alcoolismo). Com
o comprometimento da saúde,
os agricultores terão poucas
condições de investir em
alternativas à cultura do tabaco
ou na diversificação de suas
atividades. Assim, menores
serão as suas chances de
resgatar a autonomia perdida, de
d e s e n v o l v e r e m - s e c o m o
cidadãos plenamente cientes de
suas capacidades e de promo-
verem uma melhor qualidade de
vida para as suas famílias.
Buscou-se avaliar o
impacto da cultura do tabaco na
saúde dos agricultores, com
ênfase na contaminação por agrotóxicos, a
partir de evidências de sinais e sintomas de
manifestações subclínicas e de transtornos
de nível neuropsiquiátrico. O levantamento
de dados a campo foi realizado em três
etapas, observando períodos de alta e
baixa exposição a agrotóxicos, através dos
seguintes exames: anamneses, exame
clínico especializado, testes neuro-
comportamentais, coleta de sangue para
análise dos principais agrotóxicos utiliza-
dos, ou seja, os inseticidas organofosfora-
dos e os fungicidas ditiocarbamatos.
A coleta de sangue em adultos foi realizada
para a verificação dos níveis de atividade
da enzima acetilcolinesterase, para
inseticidas organofosforados, e a análise do
metal pesado manganês, para os fungici-
das ditiocarbamatos.

O impacto do cultivo do tabaco no meio
ambiente foi analisado a partir dos níveis de
desflorestamento da mata nativa (Mata
Subtropical Atlântica) e da avaliação da
contaminação ambiental por agrotóxicos em
alimentos, solos e águas.
Além destes testes, foram aplicados questio-
nários para levantar dados referentes à
realidade sócio-demográfica e a crenças
atitudes e práticas (módulo CAP) junto aos
produtores de tabaco.
Em janeiro de 2000 foi realizado um trabalho
piloto, composto de saídas a campo, coleta
de dados e análise dos mesmos. Nesta
oportunidade também foram testados os
instrumentos utilizados na pesquisa.
O trabalho de campo foi realizado em três
etapas, conforme apresentadas no Quadro1.

então

Todas as propriedades selecionadas
receberam a visita do coordenador do
trabalho de campo, oportunidade em que
foram convidadas a participarem da pesqui-
sa, através de carta dirigida aos integrantes
adultos da família, envolvidos com a cultura
do tabaco.
Na primeira etapa do trabalho de campo
foram feitos esclarecimentos aos agricultores
sobre os propósitos da pesquisa, conceden-
do aos mesmos a liberdade de participarem
ou não. Aos que concordaram em participar,
foi solicitada a assinatura de um termo de
consentimento. A todos foi dada a garantia de
acesso aos resultados dos exames clínicos,
realizados individualmente, bem como aos
resultados gerais da pesquisa, prevista como
última etapa. Para viabilizar maior agilidade
nos procedimentos a campo, os agricultores

Descrição das Atividades realizadas por Etapa
Descrição das Atividades\Etapas

Aplicação do questionário sócio-demográfico
Coleta de sangue: alta exposição ao manganês, baixa
exposição a organofosforados
Exame clínico e anamnese;
Coleta de sangue: alta exposição a organofosforados
Coleta de sangue: alta exposição à cotinina
Aplicação do questionário módulo CAP
Aplicação dos testes neurocomportamentais

Primeira Etapa
(2000)

Segunda Etapa
(2000)

Terceira Etapa
(2001)

jul ago set out nov dez
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foram convidados a reunirem-se no Salão
Comunitário ou no Posto de Saúde das
localidades visitadas.
Os exames realizados individualmente
foram o exame clínico, a ficha de anamne-
se, a tomada de sangue e a aplicação dos
testes neurocomportamentais.
O questionário sócio-demográfico e o
questionário do módulo CAP (Crenças,
Atitudes e Práticas) foram realizados por
grupo familiar, em geral com o chefe da
família.
A equipe de trabalho a campo esteve
integrada por médicos, enfermeira,
engenheiro agrônomo, geógrafo, biólogo,
químico, psicólogo, alunos do Programa
de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional Mestrado e alunos bolsistas de
Cursos de Graduação da UNISC.

Em 1975 as áreas de cobertura florestal
ocupavam 44.900 hectares da área total
da bacia do Rio Pardinho; já em 1999
ocupavam 72.020 hectares. Ou seja,
ocorreu uma evolução de 26% em áreas
florestais na bacia hidrográfica no período
analisado.
Acredita-se que este fato, o aumento das
áreas florestais na bacia hidrográfica do
Rio Pardinho, seja conseqüência de um
conjunto de fatores, dentre os quais
destacam-se:
o crescente abandono das áreas agrícolas
na região, em decorrência da diminuição
do número de famílias dispostas a tirarem
da terra o seu sustento, devido ao grau de
abandono em que vivem as comunidades
rurais/agrícolas da região, propiciando a
formação de áreas de capoeirão, que
muitas vezes, na análise das imagens de
satélites, em função do porte e reflectância
destas coberturas, se confundem com a
cobertura florestal nativa de porte;
a inadequação dos princípios da agricultu-
ra moderna, caracterizada pela forte
mecanização no campo, para o uso das
terras com alta declividade, como os
terrenos da região serrana da bacia;

a legislação trabalhista, que não respeita as
peculiaridades regionais, na medida em que
é única no País, seja na Amazônia ou nas
regiões de pequena produção familiar,
desestimulando, desta forma, o uso da terra
através da parceria;
a intensificação da fiscalização florestal no
Estado do Rio Grande do Sul, pois, de
acordo com a lei de n.º 9.519 de 21 de janeiro
de 1992 do Código Florestal do Rio Grande
do Sul, fica proibido o corte, tanto das
florestas nativas quanto das florestas que já
apresentam processo de regeneração.
Estas proibições e a intensificação na
fiscalização florestal no Estado fortaleceram
a prática do florestamento e reflorestamento
de espécies exóticas, como pinus e
eucalipto.
Não foi possível diferenciar as áreas de mata
nativa das áreas de matas reflorestadas com
espécies exóticas, uma vez que a análise
das imagens de satélites não permite esta
interpretação, pelo fato de as áreas, tanto no
primeiro quanto no segundo caso, serem
muito pequenas.
Cabe ressaltar, entretanto, que, quando
perguntados sobre que lenha utilizavam
para secar o fumo (objetivo 4), 9% dos
produtores afirmaram utilizar lenha proveni-
ente da mata nativa. Se somarmos estes aos
que usam mata nativa e reflorestada,
teremos 59%, o que é muito significativo
frente aos 20% que usam somente lenha
proveniente de mata reflorestada.

Foram coletadas amostras de solos e
sedimentos fluviais, analisadas quanto ao
seu teor de metais pesados e micropoluen-
tes orgânicos persistentes nos Laboratórios
de Radioisótopos.da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
Pode-se afirmar que os valores de micropo-
luentes orgânicos foram considerados muito
baixos, e por isso não são reportados aqui.
Os valores indicam que não há aumento
pronunciado das concentrações de metais
pesados nos solos e sedimentos estudados,
quando comparados aos valores reportados
para o vale do rio Caí, bacia hidrográfica
vizinha.
Porém, em alguns pontos, podemos

1  Com relação ao impacto
da cultura do tabaco no
meio ambiente, os principais
resultados foram:

1.1 Cobertura florestal:

1.2 Metais pesados e micropoluentes
orgânicos em solos e sedimentos
fluviais:
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observar que o manganês se encontra
bastante elevado e com percentuais
disponíveis igualmente altos. Essa elevada
mobilidade pode ou não estar relacionada
ao uso de fungicidas ditiocarbamatos, os
quais contêm esse metal em sua formula-
ção.
Dos resultados obtidos pode-se concluir
que, para os solos e sedimentos da bacia
do Rio Pardinho, o único elemento que
efetivamente apresentou um comportamen-
to anômalo foi o manganês. Porém, devido
ao teor desse elemento ser muito elevado
nas rochas basálticas, que deram origem
aos solos da região, não se pode afirmar
com certeza se esse fato está ou não
relacionado ao uso de pesticidas.
A título de recomendação, sugere-se que os
solos e sedimentos que apresentaram altos
níveis de Mn devem ser analisados por
outros métodos, visando a identificar
possíveis resíduos de fungicidas ditiocar-
bamatos.

Dois tipos de sementeiras são empregadas
na preparação das mudas de fumo: em
canteiros no solo ou em sistema tipo
hidropônico, chamado “float”, no qual as
mudas se desenvolvem em bandejas de
isopor sobre uma lâmina d'água fertilizada.
Em ambas as formas, são aplicadas
quantidades significativas de inseticidas e
fungicidas.
As análises realizadas mostraram que não
há resíduo de acefato, metamidofós,
disulfoton, clorpirifós, mancozeb e ETU nas
amostras de alimentos das propriedades
relacionadas. Acredita-se que o fato de não
cultivados alimentos imediatamente após a
retirada das mudas reduz bastante o risco
de contaminação.
Conclui-se, portanto, que os alimentos
cultivados nas áreas de canteiros conven-
cionais de mudas de fumo nas 20 proprie-
dades fumicultoras selecionadas nos
municípios de Santa Cruz do Sul, Sinimbu e
Gramado Xavier, durante a safra 2000/2001,
não apresentaram contaminação por
resíduos dos pesticidas acefato, metamido-
fós, disulfoton, clorpirifós, mancozeb e
etilenotiouréia.

Todas as amostras analisadas apresentaram
resultados superiores aos valores teóricos. A
formação geológica que originou o solo da
região de estudo (rochas basálticas), por
apresentar maior quantidade de manganês,
pode justificar esta observação.

Das 158 amostras testadas, 23 (15%)
apresentaram toxicidade ao organismo
Daphnia magna. Destas amostras, 9 foram
coletadas em Santa Cruz do Sul, 12 em
Sinimbu e 2 em Gramado Xavier, de acordo
com a distribuição que condiz com o planeja-
mento amostral utilizado.
Verificou-se que as amostras, provenientes
do sistema “float”, apresentaram-se 100%
tóxicas. Nelas observaram-se graus de
toxicidade que variaram de extremamente
tóxica a pouco tóxica.
É interessante destacar que os resultados
expressam uma grande toxicidade, apesar
de as amostras terem sido coletadas nos
meses de novembro a fevereiro, ou seja, 4 a 7
meses após o período de transplante das
mudas, demonstrando assim a persistência
da toxicidade dentro deste sistema.

Para efeito de análise, foi considerado que
toda a população teve contato com agrotóxi-
cos. A variável exposição crônica a pesticidas,
em sua forma direta, evidenciou 86,3% dos
casos, sendo que cerca de 20,0% da popula-
ção estudada já foi vítima de episódios de into-
xicação aguda, variando entre 1 e 9 episódios,
quando 6,4% foi hospitalizada por esta razão,
pelo menos em uma oportunidade.
A prevalência da colinesterase plasmática
ficou abaixo de 2,5% e nenhum caso foi
identificado na eritrocitária, portanto não
foram realizadas análises detalhadas neste
aspecto. Nas etapas em que foi analisada a
colinesterase não foram identificados casos
de intoxicações agudas, entretanto são
utilizados diversos tipos de agrotóxicos que
apresentam sintomas com a exposição
crônica.
Na medida do manganês sérico foi utilizado o

1.3 Resíduos de pesticidas nos alimentos
produzidos nas áreas de plantio de
tabaco:

1.4 Análise de manganês nos alimentos
produzidos nas áreas de canteiros de
mudas de tabaco:

1.5 Análise da qualidade da água:

2  Com relação ao impacto da cultura do
tabaco na saúde humana, os principais
resultados foram os seguintes:
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ponto de corte de 50 ug/l. Do total de 285
indivíduos examinados, 15 (5,3%)
apresentaram resultado superior a 50 ug/l.
É provável que a contaminação em doses
menores seja bastante superior a este
percentual. Isto pode confundir a análise
dos sintomas que são provocados mesmo
em doses inferiores.
A prevalência de sintomas referidos foi
avaliada nas três etapas e evidenciou-se
alta para a maioria dos sintomas estuda-
dos. Grande parte deles apresentou
aumento no decorrer das etapas. Isto pode
estar acontecendo por acúmulo de
exposição ou por características específi-
cas de cada fase do cultivo do tabaco, ou
mesmo do processo de comercialização,
uma vez que os sintomas mais referidos
(irritação, cefaléia, formigamento, tonturas,
câimbras, tristeza e azia) podem ser
provocados por contaminação por
pesticidas ou como sintomas de ansieda-
de ou depressão provenientes do resulta-
do da safra ou da comercialização.
Quanto à contaminação por manganês, o
fato de serem encontradas pessoas com
níveis acima do LQ pode ser um sinal
importante de alerta para a saúde desta
população. Esse dado associado à
informação da presença ambiental maior
do que a média mundial deste metal, além
dos fatores de enriquecimento (como o uso
de fungicidas nos canteiros e na água das
piscinas de “float”), pode ser um indicador
de que o manganês possa estar exercen-
do um papel importante, do ponto de vista
toxicológico.
Duas questões devem ser aqui levantadas:
primeiro, que o ponto de corte adotado de
50 ìg/l pode ter sido, nesta amostra,
demasiado alto, de forma a mascarar a
associação entre alguns sintomas como
tremores e a presença do metal, na medida
que a literatura revela que a partir de 25 ìg/l
os indivíduos já podem apresentar
tremores e perda de sensibilidade; outro
aspecto é que não foi possível distinguir no
ambiente quanto do manganês encontra-
do é natural ou produto de fator de
enriquecimento, como a contaminação por
pesticida. De qualquer forma, trata-se de
um fator “ambiental” a merecer uma
investigação mais complexa, com refina-
mento metodológico.

Quanto ao inquérito neuropsiquiátrico, foram
aplicados os seguintes instrumentos: A
avaliação da saúde mental foi realizada na
terceira etapa do projeto, quando foram
entrevistadas 315 pessoas, através da
aplicação dos seguintes instrumentos:
Questionário de Antecedentes Psiquiátricos
(QAP); Questionário de Morbidade
Psiquiátrica para Adultos (QMPA); Escalas
Hospitalar de Ansiedade e Depressão HAD
(Anxiety and depression scale); The Alcohol
Use Disorder Identification Test (AUDIT);
Questionário de Dificuldades Psicossociais
(SPQ) e Escala de Ideação Suicida (BSI) -
Beck Escale for Suicidal.
O Questionário de Morbidade Psiquiátrica
de Adulto (QMPA), desenvolvido e validado
no Brasil, compõe-se de 45 itens, com
respostas do tipo sim ou não. É capaz de
indicar casos suspeitos de morbidade
psiquiátrica, o que se dá a partir de 8 pontos,
numa gama que vai de zero a 45. Tal conceito
de morbidade baseia-se numa idéia de

de gravidade de sintomas, não
fornecendo diagnósticos psiquiátricos
específicos.
Neste estudo, 138 pessoas (44%) atingiram
pontuação compatível com o nível de
suspeição de “caso” de morbidade psiquiá-
trica. A freqüência de casos suspeitos foi
maior em mulheres (60% delas foram
considerados “casos”) do que em homens
(31,6%).
A freqüência global de casos de depressão
(35%) equipara-se ao obtido em outros
estudos, quando se utilizam instrumentos
menos exigentes, como uma escala de
rastreamento. Destaca-se, no entanto a
razão de prevalência entre mulheres e
homens (45,9% e 27,2%, respectivamente;
razão de prevalência = 1,7).
A frequência global de casos de ansiedade
(65%) foi mais elevada do que se observa em
outros estudos (entre voluntários normais no
HC UNICAMP encontrou-se frequência de
53%). Novamente as mulheres tiveram
maiores números do que os homens (81,5%
e 52,8%, respectivamente; razão de
prevalência = 1,5).
Esses resultados devem ser analisados em
termos das características dessa popula-
ção, na maneira como entenderam e
responderam aos itens da escala. Também
deve-se considerar a possibilidade de haver,

continuum
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de fato, maior prevalência de sintomas. No
caso da subescala de ansiedade, os itens
destacam os seguintes sintomas: tensão,
expectativa amedrontada, preocupações
excessivas, inquietude motora, sensações
corporais de medo, sensação de estar
prestes a entrar em pânico.
Observa-se que as mulheres, mais freqüen-
temente (76% versus 24% nos homens),
revelam ideação suicida, a despeito de a
incidência de suicídio ser maior entre os
homens (12,4% contra 8,9% entre as
mulheres). A ideação suicida foi maior na
faixa etária entre 41 e 50 anos.
Assim, pode-se afirmar que os agrotóxicos,
utilizados com muita intensidade na cultura
do tabaco, como revelou esta pesquisa,
sinalizaram para uma associação importan-
te entre vários agravos à saúde, principal-
mente no que se refere aos distúrbios
neurocomportamentais, nos membros das
unidades familares de produção.
Conforme os resultados obtidos pela análise
de correspondência (utilizou-se somente as
147 unidades familiares, sendo que 5 não
responderam algum item) com um nível de
significância de 5%, pode-se aceitar como
verdadeira a hipótese de que os agrotóxi-
cos, utilizados indiscriminadamente no
cultivo do tabaco, se associam significativa-
mente com as intoxicações e distúrbios
neurocomportamentais nos membros das
unidades familiares de produção.
Quanto ao levantamento feito através do
módulo CAP, ressalta-se o seguinte: a
investigação centrou-se na ocorrência do
fenômeno dependência dos fumicultores e
as conseqüências dessa condição para as
várias dimensões de suas vidas, com
destacaque para seus níveis de saúde física
e mental, o modo como tratam o ambiente
em que vivem e trabalham, como relacio-
nam-se com vizinhanças, encaminham seus
negócios, participam da comunidade local,
observam o mundo - local e global - selecio-
nam seu lazer, ou seja: de que maneira
“tocam” a vida.
Partindo de uma visão mais geral sobre a
importância da agricultura, perguntou-se
sobre o orgulho de ser “produtor rural”.
Numa escala entre muito orgulhoso e
nenhum orgulho, 54,0% declararam-se
muito orgulhosos e orgulhosos, enquanto
34,2 % declararam-se indiferentes. Quando

a mesma pergunta foi formulada com relação a
sua condição de fumicultor, os valores entre
muito orgulhosos e orgulhosos baixaram para
42%. Além dos 39,0% de indiferentes, foi
sensível a diferença entre os sem “nenhum
orgulho” que passaram de 2,8% nos “produto-
res rurais” para 8,2% nos “fumicultores”. Tal
situação piora quando são perguntados sobre
como percebem o orgulho de seus pares
fumicultores, sejam amigos, vizinhos,
parentes, aqueles com quem trocam idéias
sobre o ofício. Por tratar-se de uma opinião que
emite sobre outros, o nível de indiferença subiu
sensivelmente, aproximando-se dos 50%. Por
outro lado, os muito orgulhosos (10,2%) e
orgulhosos (20,6%) estão muito abaixo das
duas respostas anteriores. Esse bloco de
perguntas conclui com a seguinte questão:
“Como você entende a importância de uma
lavoura, como a do fumo, que não produz
alimentos?”. As respostas de alguma forma
definem o sentimento da maioria, revelando a
força dos vínculos que a unem a esta atividade
agrícola: com exceção de uma resposta que
diz não reconhecer importância nenhuma
nesta lavoura, os demais respondentes
divergem no conteúdo das respostas que
atribuem importância ao tabaco, mas todas
elas revelam que os laços são fortes, seja pelo
êxito no empreendimento através do lucro,
“dinheiro fácil”, rentabilidade (67,0%), seja
pelas características de cultura possibilitadora
da “sobrevivência”de 12,0% das famílias,
como por ser percebida como a “única
alternativa da região”.
Perguntados sobre como vêem sua situação
atual, 61,0% dos agricultores responderam
que ela é ”favorável”, acompanhando de perto
os 67,0% daqueles que vêem a importância da
lavoura fumageira através de sua rentabilida-
de, lucratividade, do “dinheiro fácil”. Os 38,0%
restantes parecem sintonizar com os 33,0%
que não vislumbram outra saída ou apenas
“sobrevivem” do fumo.
Em suma, os produtores estudados compõem
um coletivo muito integrado à dinâmica de
trabalho com o modelo proposto pelas
indústrias fumageiras. Queixam-se do modelo,
ou pelo menos de algumas características que
fazem parte dele, como o rebaixamento do
preço do produto, o preço alto dos insumos e
os juros bancários muito altos. Estes fatores
negativos são compensados pela garantia do
mercado que boa parte deles não admite
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abandonar em nome de uma autonomia
sem muita clareza. Na verdade, a situação
de isolamento em que vivem, com estradas
de má qualidade, tornam os centros
urbanos consumidores mais longínquos,
interferindo nas possibilidades de comerci-
alização de seus produtos.
Há um estímulo para mudança, inclusive
com a saída da fumicultura, mas faltam
apoios mais concretos para esse encami-
nhamento. O respaldo do governo federa,
que é considerado o grande parceiro,
constitui um equívoco, à medida que, sem
força coletiva organizada e tornada
interlocutor junto às empresas, pouco ou
quase nada podem esperar do governo.
Isso se dá tanto nas mudanças requeridas
no interior do modelo, como interferências
no preço da venda do produto e pauta de
insumos, como nas possibilidades de
reverter sua situação de dependência num
jogo em que as empresas industriais são
soberanas.
As intenções de mudança parecem tímidas
e a questão ambiental, por exemplo, jamais
foi tocada nas questões abertas onde havia
possibilidade disso ocorrer. Os horizontes
de aspirações estão impregnados de
maiores ganhos, com pouco lugar para
outros valores. Pode ser culpa da conjuntu-
ra, mas a distância que o ganho/lu-
cro/renda toma com relação a outros
valores preocupa, pois, na medida que ele
é o centro e o princípio orientador de
condutas, não há muito lugar para constru-
ção coletiva.

Os dados levantados demonstram que os
produtores de fumo da região de Santa
Cruz do Sul são altamente dependentes do
modelo tecnológico convencional,
particularmente no tocante ao cultivo do
tabaco, através do consumo de agrotóxi-
cos em grandes quantidades.
Conforme os resultados obtidos pela
análise de correspondência (nas 147
unidades familiares) com um nível de
significância de 5%, pode-se aceitar como
verdadeira a hipótese de que a dependên-
cia do modelo tecnológico convencional
aumenta a exposição das famílias fumicul-
toras aos agrotóxicos, produzindo impacto

negativo sobre a saúde e aprofundando a
dependência deste modelo. Pode-se afirmar
que houve associação significativa entre a
dependência do plantio do fumo (medida
pelo Indicador de Renda) e a exposição
crônica aos agrotóxicos.
Ao mesmo tempo, os dados demonstram
t a m b é m o a l t o n í v e l d e d e s c u i-
do/desconhecimento com relação ao grau de
toxicidade dos produtos manuseados, o que
resulta na despreocupação com a proteção
pessoal, principalmente quando da aplica-
ção dos venenos.
Disto resulta um alto grau de passividade
frente ao modelo imposto, na medida em que
o tabaco é a principal fonte de renda para
estes produtores, apesar de os mesmos não
efetuarem nenhum sistema de “contabilidade
interna”, que pudesse efetivamente compro-
var esta evidência.
Mesmo tendo demonstrado grande interesse
em diversificar a produção e, até mesmo, em
abandonar a produção do fumo, a maioria
continua vinculada ao sistema porque existe
a garantia de compra do produto por parte
das empresas, o que não acontece com a
maior parte dos produtos oriundos de
cultivos/práticas alternativos ao fumo.
Para viabilizar alternativas que venham a
substituir a produção do fumo e garantir mais
qualidade de vida aos produtores da região,
é urgente que esforços sejam somados num
projeto técnico-educativo, associado a um
projeto sócio-econômico, envolvendo, de
forma participativa, as comunidades rurais e
os técnicos dos diversos órgãos que atuam
no meio rural. Esta iniciativa torna-se cada
vez mais urgente, posto que estas famílias se
encontram historicamente desassistidas e
cada vez mais descapitalizadas. Só assim
poder-se-ia amenizar o quadro que o
ecossistema e as populações rurais da
região vivem hoje.

Tendo em vista os resultados obtidos,
acredita-se ser necessário aprofundar a
investigação sobre a origem dos altos índices
de manganês, presentes no ambiente da
região, e sua relação com a incidência de
depressão entre os seus habitantes.
Cabe ressaltar ainda que a principal razão
que nos levou a propor e a executar esta
pesquisa foi a necessidade que vínhamos

3. Com relação à dependência dos
produtores do modelo convencional e as
possibilidades de diversificar a produção:

Considerações finais:
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observando de dispormos de dados
fidedignos sobre a questão do impacto dos
agrotóxicos na saúde e no meio ambiente da
região.
Os dados levantados trazem um diagnóstico
sobre o impacto causado pela cultura do
tabaco ao ecossistema e à saúde da
população envolvida no processo de cultivo
desta planta. Considerando a grande
vulnerabilidade à qual a região está exposta,
uma vez que aproximadamente 45% da
população vive no meio rural, dedicando-se
principalmente à produção do tabaco, é
urgente que sejam propostas e viabilizadas
políticas de incentivo à diversificação da
economia da região. Basta observar a renda
média bruta dessas famílias, que tem se
situado em torno de R$ 9.300,00 ao ano, nas

safras de 99/2000 e 2000/01. Se subtrairmos
deste valor bruto os gastos com a produção do
fumo, teremos uma redução de aproximada-
mente 73% do total, ou seja uma renda líquida
de aproximadamente R$ 2.511,00 por
família/ano! Enquanto isto, a exportação de
tabaco brasileiro em 1999 rendeu 900 milhões
de dólares para as empresas transnacionais
do setor, consolidando o País na posição de
principal exportador deste produto no mundo.
Para discutir o desenvolvimento da região é
urgente, portanto, que se amplie a participa-
ção dos produtores na renda gerada nesta
produção, além de impor limites ao uso
indiscriminado de agrotóxicos no processo de
cultivo, realizado por aproxidamente 150 mil
famílias nos três estados do Sul do Brasil.
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