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Resumo 

CORRÊA, Ana Luiza Bacelo, Utilização de equipamento de proteção individual: o 

entendimento do produtor. 2017. 147f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento 

Territorial e Sistemas Agroindustriais) - Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais, Faculdade de Administração e 

Turismo e Faculdade de Agronomia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 

O fumo em folha é o quinto produto mais exportado pelo país. O tabaco é cultivado 
principalmente em pequenas propriedades com mão de obra familiar. No sul do Brasil, 
aproximadamente 186 mil famílias obtém sua principal renda através da produção de 
tabaco. Devido ao seu método de produção pouco mecanizado e de intensivo trabalho, 
doenças ocupacionais são associadas a esse cultivo. Entre elas o risco de intoxicação 
pela nicotina presente nas folhas do tabaco, denominada doença da folha verde do 
tabaco (DFVT). Esta doença é provocada pela exposição à nicotina que ocorre através 
da absorção dérmica proveniente do contato das folhas de tabaco com a pele. Para 
prevenir a DFVT o uso do equipamento de proteção individual (EPI) na colheita do 
tabaco se faz necessário. Dessa forma, o objetivo da presente pesquisa foi analisar o 
entendimento do agricultor sobre a utilização do equipamento de proteção individual 
(EPI) na colheita do tabaco e como o produtor o relaciona com a doença da folha verde 
do tabaco (DFVT). Metodologicamente, trata-se de um estudo qualitativo, sendo a 
produção dos dados realizada em duas etapas. Para a realização da pesquisa utilizou-
se um banco de dados baseado em entrevistas primárias realizadas pela equipe de 
extensão rural de Assistência Técnica e Extensão Rural(ATER) na região Centro Sul do 
Rio Grande do Sul. Foram selecionados os produtores para a realização das entrevistas 
semiestruturadas em quinze famílias. Os resultados confirmaram que a maioria dos 
produtores não utiliza a vestimenta de colheita, tendo como principal queixa, o 
desconforto térmico. Eles conhecem os riscos provenientes das folhas de tabaco e, por 
isso, utilizam-se de estratégias para evita-los através de adaptações em 
roupas/vestimentas existentes ou produzidas por eles. Outra estratégia utilizada é ir 
mais tarde para a lavoura, evitando assim o contato com as folhas úmidas pelo orvalho 
da manhã. Este fato mostra que os agricultores têm conhecimento sobre a 
vulnerabilidade de colher a folha do tabaco úmida. Todos estão conscientes sobre a 
existência da DFVT e muitos afirmaram que já se sentiram mal, com sintomas e sinais 
desta enfermidade. Nem todos acreditam que o EPI de colheita seja eficiente para a 
prevenção da DFVT.  

Palavras-chave: agricultura familiar; saúde; doença da folha verde do tabaco; colheita 
do tabaco equipamento de proteção individual. 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

CORRÊA, Ana Luiza Bacelo. Use of the personal protection equipment in the 
during the tobacco harvest: farmer’s understanding. Master’s Thesis (Master 
Degree in Territorial Development and Agroindustrial Systems) – Postgraduate Program 
in Territorial Development and Agroindustrial Systems, School of Administration and 
Tourism and School of Agronomy, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2017. 

 

Leaf tobacco is the fifth most exported product in the country. Tobacco is mainly 
cultivated in small properties with family based labor. In the south of Brazil, 
approximately 186 thousand families obtain their main income through tobacco 
production. Due to its poorly mechanized and intensive work, occupational diseases are 
associated with this cultivation. Among them is the risk of nicotine intoxication from 
tobacco leaves, called green tobacco sickness (GTS). The disease is caused by 
exposure to nicotine, which happens through dermal absorption when the skin gets in 
touch with the leaves. To prevent GTS it is necessary to wear personal protection 
equipment (PPE) during the tobacco harvest. Therefore, this research aims to analyze 
the farmer’s understanding over the use of the personal protection equipment (PPE) e 
how the farmer relates its use to the green tobacco sickness (GTS). Methodologically, 
this is a qualitative study, with a research strategies happening in two stages. For the 
research, an analysis was carried out over a database built on primary interviews 
performed by Technical Assistency and Rural Extension team from the South Central 
region of Rio Grande do Sul. Based on the database, fifteen families were enrolled in 
semi-structured interviews. The results confirmed that most farmers do not wear the 
harvesting garment, as a result ofthe thermal discomfort caused by the PPE. They know 
the risks coming from the tobacco leaves and, because of it, they use strategies to avoid 
them, like the use of adaptations instead of the recommended PPE. Furthermore they 
delay the harvest during the morning to avoid contact with moist leaves due to dew. This 
fact shows that the farmers know about the vulnerability of harvesting moist leaves. 
They are all aware of the existence of GTS and many affirm to have felt sick, showing 
symptoms and signs of the disease. Not all of them believe that the PPE is efficient on 
preventing GTS.  

Key words: family farming; health; green tobacco sickness; tobacco harvest; personal 

protection equipment. 
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1 Introdução 

1.1 Problema 

 

O cultivo de tabaco está presente no Brasil desde o período colonial (VOGT, 

1997). No século XVII era o segundo produto mais cultivado no país ficando atrás 

apenas da produção de açúcar. Atualmente, entre todos os produtos agrícolas 

produzidos no país, o fumo em folha destaca-se como quinto artigo agrícola mais 

exportado (BRASIL, 2015). Segundo a Associação dos Fumicultores do Brasil 

(AFUBRA, 2017) o país é o segundo maior produtor mundial de tabaco e líder nas 

exportações desde 1993. A produção anual de todos os tipos de folhas de fumo foi de 

aproximadamente 525 mil toneladas na safra de 2016.  

Cerca de 96% do cultivo está concentrado nos estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná. Os 4% restantes são produzidos nos estados da Bahia e 

Alagoas, na região Nordeste. O Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco 

(SINDITABACO, 2017) estima que a produção de fumo seja a principal fonte de renda 

de aproximadamente 186 mil famílias.  

 O valor gerado em toda a cadeia produtiva é de grande importância para a 

economia nacional, tendo faturado em 2015 cerca de 28 bilhões de reais (AFUBRA, 

2017). Segundo a associação, a fumicultura além de ser uma fonte geradora de receita, 

emprega ao longo da cadeia mais de dois milhões de pessoas de forma direta e 

indireta. 

 O cultivo de fumo tem sido uma fonte de renda importante para milhares de 

famílias rurais principalmente para as pequenas propriedades de base familiar. A área 

média das propriedades produtoras no sul do Brasil na safra 2015/16 foi de 15, 7 
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hectares, sendo que, em média, apenas 2,5 ha são utilizados para a produção de fumo 

(AFUBRA, 2017). 

 Uma peculiaridade desta cadeia que a diferencia de outras produções é a sua 

lógica de integração. Neste cultivo, existe uma relação estabelecida entre o agricultor e 

a indústria manufatureira, firmada via contrato formal ou informal (RUDNICK, 2012). O 

sistema integrado de produção de tabaco (SIPT) confere uma relação de dependência 

mútua entre o agricultor e a indústria, já que, geralmente, ambos os atores têm direitos 

detalhados em cláusulas formalizadas. Nesse sistema de integração, como mostra 

Kaiser (2002), as grandes agroindústrias fumageiras fornecem insumos e orientação 

técnica, além de comprarem o fumo produzido. As famílias produtoras participam com a 

terra e a mão-de-obra para garantir a boa produtividade e qualidade final do produto.  

Para que a produção de tabaco alcance o faturamento expressivo apresentado 

anteriormente são necessários muitos trabalhadores envolvidos, pois um dos principais 

fatores de produção do cultivo do fumo é a mão de obra. Considerada quase artesanal, 

requer o uso intensivo de mão de obra, pois a fumicultura em sua fase agrícola é 

altamente dependente de trabalhos manuais. Conforme Vogt (1997), o trabalho na 

produção de fumo é caracterizado pelo excessivo esforço físico, exposição às 

intempéries climáticas, o manejo de agrotóxicos e de nicotina e a multiplicidade de 

tarefas.  

 A multiplicidade de tarefas expõe o agricultor a riscos provindos da sua 

ocupação, podendo gerar acidentes de trabalhos ou problemas de saúde. O trabalhador 

se expõe a cargas de trabalho e sofre impactos severos à sua saúde devido às 

múltiplas interações e a dinâmica entre o objeto de trabalho e a atividade realizada 

(LIMA et al., 1999).  

Os riscos ocupacionais são definidos como elementos ou substâncias presentes 

em diversos ambientes, que acima dos limites de tolerância podem ocasionar danos à 

saúde (BRASIL, 2015).  Esses riscos são amplamente discutidos na área de segurança 

e saúde do trabalhador, dos quais se destacam os riscos físicos, químicos, biológicos, 

acidentes e ergonômicos (HEEMANN, 2009).  

 Uma das etapas mais complexas e que apresenta grande risco a saúde do 

fumicultor se dá na colheita. A colheita deve ser realizada semanalmente e envolve 
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todas as pessoas da família durante dois ou três dias para o repasse de toda a lavoura. 

Durante os dias de apanha, o produtor terá muitas outras atividades a serem 

desenvolvidas simultaneamente, como desbrote da planta e aplicação de antibrotantes,  

amarração das folhas para posterior secagem, transportes das folhas até o 

galpão/estufa, manutenção do fogo nas fornalhas da estufa, etc (PAULILO, 1987).  

 O período da colheita é um momento crucial para a manutenção da qualidade do 

produto final. Se colhido adiantado ou após o período ótimo, a qualidade das folhas cai 

e, consequentemente, implicará em menor desempenho econômico para a propriedade. 

A figura 1 mostra os fumicultores na lavoura de tabaco no período da colheita.

 

Figura 1: Produtores de tabaco na atividade laboral 
Fonte: Cotrim (2013)  

 

Mas além das várias atividades que devem ser executadas no momento da 

apanha das folhas do fumo, o que por si só já é extenuante, um problema sério que 

implica na saúde dos trabalhadores é relativo ao risco de intoxicação. A intoxicação 

pode ser advinda da absorção de nicotina através da pele, mediante o contato com as 

folhas verdes e úmidas do tabaco. Esta é a causa da doença da folha verde do tabaco 

(DFVT)1, cujos sintomas mais frequentes são: náuseas, vômitos, fraqueza, cefaleia e 

                                            
1
 Da sigla em inglês GTS – Green Tobacco Sickness. 
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tontura, podendo, ainda, incluir cólicas abdominais (SCHMITT et al, 2007; RIQUINHO; 

HENNINGTON, 2014). 

 A DFVT foi diagnosticada em produtores de tabaco em diversas regiões nos 

Estados Unidos, Japão, Itália, Índia e mais recentemente no Brasil (ARCURY et al, 

2001; OLIVEIRA et al, 2010; BARTHOLOMAY et al, 2012; RIQUINHO; HENNINGTON, 

2014). As atividades associadas à doença são a poda, a colheita, a amarração das 

folhas na lavoura, o carregamento de estufas, a secagem (ARCURY et al, 2001). 

 Alguns fatores e comportamentos são associados à prevalência ou a prevenção 

da DFVT. Oliveira et al (2010) encontrou  associação estatisticamente significativa entre 

a doença e algumas variáveis, entre elas: o sexo masculino, não ser fumante, 

trabalhando exclusivamente com este cultivo, além de ser fumicultor há menos de cinco 

anos.  

Arcury et al (2001), em pesquisa realizada na Carolina do Norte (EUA), também 

apresenta alguns fatores que podem influenciar na prevalência  da doença, dos quais 

salienta: a experiência no cultivo de tabaco, se  é fumante ou não, se trabalha na etapa 

da colheita, se possui cortes na pele, se trabalha com roupas e luvas de chuva, ou seja, 

roupa impermeável e se trabalha com roupas e sapatos molhados. Estes fatos podem 

interferir na absorção dérmica da nicotina pelo produtor. 

Como apresentado por Arcury et al. (2001), o uso de roupas de chuva previne a 

absorção da nicotina pela pele. No cultivo convencional de tabaco, como em qualquer 

outro cultivo que envolva o manejo e a aplicação de agrotóxico, se faz necessário o uso 

do equipamento de proteção individual (EPI) para amenizar os riscos advindos das 

substâncias químicas altamente perigosas à saúde e ao meio ambiente. Porém, no 

caso do tabaco o perigo também está na colheita, onde não é o manejo do agrotóxico 

que se apresenta como ameaça ao produtor, não fazendo diferença se a produção é 

cultivada nos moldes convencional ou orgânico. Na colheita é preciso proteger-se da 

doença da folha verde do tabaco. Dessa forma o EPI de colheita ou vestimenta de 

colheita, como também é chamado, mostra-se como um aliado a fim de amenizar as 

consequências advindas dos riscos ocupacionais presentes na folha do fumo, e 

proteger o agricultor da DFVT. 
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Conforme a Norma Regulamentadora número 6, aprovada pela Portaria número 

3.214/78, do Ministério do Trabalho, o equipamento de proteção individual é definido 

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” (GUIA TRABALHISTA, 2017).  

Para colheita não existe uma legislação que regule qual é o EPI mais adequado 

para esta atividade sem prejudicar as atividades laborais do produtor. No Brasil, o 

controle de qualidade de vestuários de proteção não é rigoroso e, depois de ter sido 

lavado apenas algumas vezes e se não conservado em boas condições, os EPIs 

perdem a sua efetividade em proteger os trabalhadores de pesticidas (FRANCISCHINI, 

2009). Esta situação pode ser semelhante em matéria de proteção contra a nicotina 

durante a colheita (FASSA et al, 2014). 

Na literatura encontra-se o que poderia ser o mais adequado para a lida com a 

folha de fumo. Almeida (2005) mostra quais seriam os melhores equipamentos, entre 

eles: luvas impermeáveis, vestimenta impermeável (calça e blusa) e botas 

impermeáveis. Segundo o Sinditabaco, a atitude de usar a vestimenta específica, luvas 

adequadas e calçado fechado, além de evitar colher o fumo quando as folhas estiverem 

molhadas pela chuva ou pelo orvalho, pode prevenir a exposição à nicotina e assim a 

DFVT.  

Se a utilização dos EPIs tanto na aplicação do agrotóxico quanto na colheita é 

essencial para minimizar os danos à saúde do produtor de tabaco, o uso desses 

equipamentos na fumicultura é considerado baixo (NUNES, 2010; FEOLA; BINDER, 

2010; MARQUES et al, 2010 LIMA et al, 2013;).  Em geral, o não uso é justificado por 

considerarem os equipamentos desconfortáveis, pois o período em que mais se 

necessita usá-los, como no caso da colheita, coincide com o período mais quente do 

ano. Assim, eles se tornam muito desconfortáveis. Há ainda outros fatores que 

dificultam o uso do EPI, como a redução da capacidade de locomoção; a perda de 

agilidade, o que torna o trabalho mais difícil; os altos custos de aquisição ou por não 

acharem necessário.  

Dessa forma, pesquisas mostram as razões e as consequências do não uso de 

EPI na aplicação do agrotóxico (NUNES, 2010; TRAPÉ, 2011; ASCARI et al, 2012; 
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SILVA et al, 2013), mas há carências de estudos (SELMI et al, 2016) dedicados a 

compreensão do uso de EPI na colheita do fumo. Não existe um mecanismo 

competente de incentivo para tornar o seu uso corriqueiro e eficiente na colheita. Assim, 

o problema persiste. 

No Brasil ainda são enormes as lacunas no conhecimento sobre a saúde do 

trabalhador rural. Existem poucos estudos que pesquisam a DFVT (OLIVEIRA et al, 

2010; RIQUINHO; HENNINGTON, 2012; FASSA et al, 2014), sendo particularmente 

raros (SELMI et al, 2016) os que abordam o equipamento de proteção individual usado 

na colheita de tabaco. Assim, este trabalho visa contribuir com a temática da DFVT, 

focando na importância que o agricultor atribui a utilização do EPI na colheita, o seu 

entendimento sobre a DFVT e as vestimentas utilizadas para evitá-la. Além disso, 

pretendemos identificar se os fumicultores usam o equipamento de proteção e 

aprofundar as causas do desuso.   

Para dar conta de abarcar aqueles elementos centrais da pesquisa, foi elencada 

como questão norteadora a seguinte pergunta: qual o entendimento2 do agricultor sobre 

ao equipamento de proteção individual e como ele relaciona o seu uso com a doença 

da folha verde do tabaco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
Faculdade de entender; razão, compreensão (BUENO, 2000). Entendimento é o estado de compreensão 

que envolve, em um nível mais baixo de complexidade, estruturas não proposicionais de realidade em 
um nível mais alto de complexidade, a compreensão tanto de estruturas não-proposicionais quanto de 
estruturas proposicionais (ZAGZEBSKI, 2001, P. 242). Para fins deste trabalho, definimos entendimento 
como a compreensão, a percepção que o produtor tem dos temas aqui discutidos.   
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

  

 Estudar o entendimento do agricultor sobre a utilização do equipamento de 

proteção individual na colheita do tabaco e a sua relação com a doença da folha verde 

do tabaco. 

  

 Objetivos específicos: 

  

 Entender a utilização e o manejo do equipamento de proteção individual 

na colheita; 

 Desvelar o entendimento dos agricultores sobre a Doença da Folha Verde 

do Tabaco; 
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2 Revisão bibliográfica 

 

2.1 Fumicultura e o desenvolvimento territorial 

   

 A atividade fumageira é uma das principais atividades da agricultura na região 

Sul do Brasil, realizado fundamentalmente através de uma produção familiar em 

pequenas propriedades integradas às indústrias transnacionais do tabaco abrangendo 

desde o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina até chegar ao Oeste 

Paranaense (OKONOSKI; CUNHA, 2011).  

 É evidente a importância econômica da fumicultura para os agricultores e para a 

região. Porém, dada as características desta produção, a grande maioria dos 

agricultores tem sua renda única e exclusivamente subordinada a este cultivo, 

mostrando a dependência econômica em que os produtores se encontram. Na região 

Centro Sul do estado, “existe um grupo, formado por 25,7% das famílias, com alto grau 

de dependência do tabaco onde isso representa entre 50 a 75% do orçamento familiar. 

E, existe um segundo grupo majoritário, formado por 55,7% das famílias, com altíssima 

dependência onde o fumo representa entre 75 a 100% do orçamento familiar” (COTRIM 

et al, 2016, 16). 

 É uma característica nesse cultivo o sistema integrado de produção de tabaco, 

vinculando as indústrias e os produtores via contratos (RUDNICKI, 2012). Segundo a 

AFUBRA (2017), o sistema integrado foi adotado no Brasil por duas razões principais: 
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(01) a necessidade dos produtores serem orientados tecnicamente e aportados 

financeiramente, garantindo a venda completa de sua produção; e (02) devido a 

necessidade das indústrias fumageiras de garantirem matéria prima, nas quantidades 

planejadas e nos padrões por elas estipulados.  

 

O sistema produtivo é baseado na integração, onde as grandes agroindústrias 
fumageiras fornecem os insumos e a assistência técnica e compram o fumo 
produzido. As famílias produtoras participam com a terra e a mão-de-obra para 
garantir a boa produtividade e qualidade final do produto e, normalmente, 
sofrem os prejuízos advindos da má utilização dos recursos naturais (KAISER, 
2006, p. 14/15). 

 

 No SIPT as agroindústrias atuam no sentido de garantir que a produção se 

mantenha nos parâmetros e quantidades por elas desejados, minimizando os custos de 

transação existentes entre esse elo da cadeia produtiva do tabaco (WILLIAMSON, 

1993). Dessa forma integrada a especificidade do produto é atendida, assim como a 

certeza de oferta da matéria prima para a indústria.  A indústria fica obrigada a fornecer 

financiamento, assistência técnica e de comprar a produção contratada dos produtores 

parceiros. 

Porém o sistema integrado muitas vezes é considerado um problema para o 

produtor. Afinal o mesmo se encontra atrelado por contrato a uma empresa, e quando 

chega o momento de comercializar sua produção, o valor desta já está determinado. 

Assim, o produtor não se beneficia das variações dos preços de mercado, que podem 

estar maiores do que os pré-fixados (NUNES, 2010). Outra problemática associada ao 

SIPT é que para o fumicultor se adequar aos padrões técnicos exigidos pela indústria é 

necessário investir. Investir exige a aquisição de financiamento, muitas vezes fornecido 

pela própria indústria integradora, logo os produtores se veem endividados. 

 Assim, se por um lado a fumicultura trouxe oportunidades de renda e 

desenvolvimento aos agricultores familiares, por outro lado, como muitos críticos a esse 

sistema abordam, gera dependência do produtor em relação às empresas e ao modelo 

exógeno de desenvolvimento que depende fortemente de fatores externos 

(MEDEIROS; LEITE, 1999; ALMEIDA, 2005). 

 Essa discussão está inserida no debate desenvolvimentista (OKONOSKI; 

CUNHA, 2011). A grande indústria multinacional, alocada nos países em 
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desenvolvimento, não combina o seu desenvolvimento com o processo socioeconômico 

da região. Pois agentes monopolizadores dos territórios disputam pelos produtores 

independentes, propondo uma integração que lhes retira a autonomia decisória em 

troca da certeza de venda, entre outros pontos oferecidos no SIPT. 

 A fumicultura e a presença das indústrias fumageiras transnacionais está no 

centro, portanto, do conceito de desenvolvimento. Ao longo da história, discussões 

modificaram os conceitos de desenvolvimento atribuindo-lhe um caráter espacial, como 

desenvolvimento regional, setorial, territorial e rural. O termo desenvolvimento na 

América Latina esteve durante muito tempo conectado à ideia do desenvolvimento 

econômico, sendo sinônimo de “crescimento”, “industrialização” e de “progresso”. Esta 

concepção compreendia que mais desenvolvimento sempre traria melhoras na 

qualidade de vida da população, seja direta ou indiretamente através do que é 

denominado “vazamento ou transbordamento” do crescimento (MALUF, 2000).  

Em outra perspectiva, Souza (1996) aborda a ideia de desenvolvimento 

interligada a diminuição da desigualdade social, a partir de um processo de mudança 

constituído e percebido por toda a sociedade, onde desenvolvimento pressupõe 

mudança, transformação. 

 A modernidade atribuída à industrialização e à aquisição de novas técnicas foi a 

abordagem utilizada para o desenvolvimento nos países ditos subdesenvolvidos, caso 

dos países latino-americanos. A ideia era que o processo de desenvolvimento traria a 

esses países a oportunidade de se igualarem aos países desenvolvidos. Então, os 

países em desenvolvimento precisariam se modernizar para alcançar um patamar que 

os países desenvolvidos já teriam superado. Os países que desejassem desenvolver-se 

deveriam adotar os aspectos indicados como modernos, tanto em termos tecnológicos 

e industriais, quanto culturais.  

 

Desse modo, a população rural dos países “em desenvolvimento” deveria se 
integrar às tecnologias utilizadas em outros países, tecnologias estas que não 
se adequavam ao modo de vida, ao clima e à cultura dessa parcela da 
sociedade, modificando toda uma gama de saberes tradicionais acumulados ao 
longo da história de vida desses agricultores (OKONOSKI; CUNHA, 2011, 
2020). 
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 O conceito “desenvolvimento” tornou-se latente nas políticas públicas e também 

nos estudos acadêmicos, tendo ramificações para o desenvolvimento territorial e para o 

desenvolvimento rural. Neste sentido, reconhecia-se a relação da sociedade com o 

território e como a sociedade atua nesse território, o que gera espaços históricos-

geográficos diferenciados. Para Abramovay (2000, 6), o território significa “uma trama 

de relações com raízes históricas, configurações políticas e identidades que 

desempenham um papel ainda pouco conhecido no próprio desenvolvimento 

econômico”. 

 O território, neste caso, não representa apenas um espaço físico delimitado por 

fronteiras, mas também significa espaços de influência, de organizações de redes. O 

território acaba sendo o resultado do processo de apropriação e domínio de um espaço, 

tornando-se um campo de forças e de relações de poder econômico, político e cultural 

(SAQUET, 2003). 

 Então, o desenvolvimento está ligado à mudança dos processos produtivos e de 

organizações sociais que acontecem dentro do território característico, através da 

valorização da cultura local, do investimento nas capacidades sociais, econômicas e 

ambientais. Esses fatores devem estar interligados com a melhoria da renda, do acesso 

a serviços básicos, como saúde, educação, transporte, para, finalmente, ampliar o nível 

de qualidade de vida da população (OKONOSKI; CUNHA, 2011). As mudanças feitas 

no território devem acontecer de dentro para fora, com o envolvimento da sociedade, 

buscando a melhor forma de alcançar as demandas desta, sempre levando em 

consideração os fatores característicos do território em questão, e buscando o que 

melhor se encaixa. 

 As políticas públicas que fundamenta o desenvolvimento territorial, buscam o 

desenvolvimento econômico com a agregação de valor aos produtos locais, a 

diversificação de atividades produtivas, agrícolas ou não, e a inovação tecnológica e de 

gestão. São estratégias para melhorar a competitividade sistêmica ou territorial e 

colocam foco nos direitos sociais e no respeito ambiental. 

 Existe a necessidade da intervenção do poder público para o desenvolvimento 

territorial efetivo, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento rural. Afinal o 

modelo de desenvolvimento pautado na modernização, que considera o modo de vida 



26 
 

 
 

dos agricultores atrasado, produz êxodo rural e um exército de mão de obra não 

especializada.  

 Frente a esse modelo de desenvolvimento promotor da “desterritorialização” e do 

êxodo rural, os agricultores familiares da região sul do Brasil aderiram a fumicultura. 

Esse cultivo acaba destacando-se nesse processo como uma alternativa para a 

conservação das famílias no campo, geração de renda e melhoria da qualidade de vida 

(OKONOSKI; CUNHA, 2011). 

 Acontece que essa produção faz uso de grandes quantidades de agrotóxicos e é 

exigente de trabalho manual e a tecnologia utilizada é exógena a propriedade. Dessa 

forma, as empresas do setor criaram vínculos com agricultores familiares de baixa 

renda. Assim, a fumicultura caracteriza-se como segmento agrícola convencional, 

integrado e estruturado em pequenas propriedades familiares, dentro de uma 

territorialização estruturada em rede com maior influência no Sul do Brasil (AFUBRA, 

2017). 

 Torna-se pertinente a empresa financiar a produção. Em contrapartida, os 

agricultores familiares fornecem, além de mão de obra sem nenhum custo adicional 

como férias e décimo terceiro salário, a terra para o plantio, sendo que qualquer 

impacto decorrente desse processo acarretará ônus para o agricultor e não para a 

empresa. Segundo Okonoski e Cunha (2011), agentes monopolizadores dos territórios 

recrudescem a disputa pelos produtores independentes acenando com uma integração 

que lhes retira a autonomia decisória em troca de uma relação comercial estável que, 

muitas vezes, esconde processos crescentes de exploração do trabalho destes 

produtores. 

 Os fumicultores, por sua vez, apresentam--se com fortes vínculos aos padrões 

de produção propostos pela “Revolução Verde”3, os quais ocasionam uma degradação 

do meio, além de estarem integrados ao sistema agrícola pautado na compra dos 

pacotes de safras e destinando à produção e à exportação, envoltos no setor dominado 

pelas empresas fumageiras. 

                                            
3
 Iniciada na década de 60 orientou a pesquisa e o desenvolvimento dos modernos sistemas de produção 

agrícola para a incorporação de pacotes tecnológicos de suposta aplicação universal. Com o propósito de 
elevar a capacidade potencial dos cultivos via utilização intensiva de agrotóxicos e fertilizantes, aliada ao 
desenvolvimento genético de sementes (GOODMAN et al, 1990).  
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 Assim o caráter exógeno da fumicultura no desenvolvimento, se por um lado traz 

como consequências a descaracterização dos territórios e impactos ao ambiente, por 

outro viabiliza a reprodução econômica e a permanência no campo de grandes 

contingentes de população rural, de regiões importantes do sul do país.    

 

2.2 Ciclo produtivo do fumo 

 

Nesta seção será tratado todo o ciclo de produção do tabaco, desde plantadas 

as sementes até o momento que as folhas curadas são entregues à empresa 

fumageira. O ciclo vegetativo das plantas é de aproximadamente 210 dias, contudo as 

atividades não param com a finalização da colheita. Após, começa-se o processo de 

preparar o fumo para a venda, que representa as atividades de curar, pré-classificar, 

enfardar as folhas e carregar os fardos em caminhões. Em várias destas etapas o 

trabalho é considerado penoso (exigente em força física), estafante (diuturno), intenso 

(as atividades não podem ser adiadas, portanto devem ser executadas em curto espaço 

de tempo) e representam riscos à saúde dos trabalhadores (tanto por intoxicação, 

quanto ansiedade e estresse, entre outros problemas) (FIALHO; GARCIA, 2003; 

ALMEIDA, 2005). Abaixo a figura 2 ilustrando o calendário de produção do tabaco: 

 

 

Figura 2: Ciclo produtivo do tabaco 
Fonte: Almeida (2005) 
  

 A fumicultura, além de ocupar quase o ano inteiro em seu ciclo e ser intensa no 

uso de mão de obra, é também é conhecida por ser intensa na utilização de agrotóxicos 
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(TROIAN et al, 2009). Tanto, que no início do ciclo com a produção4 das mudas, o 

produtor já se depara com o manejo destes produtos químicos. Existem duas maneiras 

de produzir as mudas: o método convencional e o método float (com bandejas de 

isopor). O canteiro convencional é preparado diretamente no solo lavrado (com trator ou 

tração animal) e exige preparos adicionais com enxada e a adubação química. Este 

processo leva em média três semanas e necessita da mão de obra de duas pessoas. 

No método float as bandejas são preenchidas com uma terra especial e ali são 

depositadas as sementes. Logo as bandejas são colocadas em piscinas de lona onde 

os agrotóxicos e fertilizantes são diluídos em água. Um dos intuitos desse concentrado 

químico foi o de diminuir o uso de agrotóxico comparado com o método de canteiros 

(HEEMANN, 2009). 

 Depois vem o raleio das mudas que ocorre quando as mesmas atingem cerca de 

5 a 10 centímetros de altura. Essa prática favorece o fortalecimento e o crescimento 

das plantas, tornando-as uniformes e mais fortes. As plantas ficam de 45 a 60 dias 

desenvolvendo-se nos canteiros, que devem ser irrigados de dois em dois dias. 

Periodicamente são aplicados sobre os viveiros inseticidas, fungicidas e pesticidas para 

prevenir o surgimento de pragas e/ou doenças (VOGT, 1997). 

 Enquanto as mudas estão desenvolvendo-se nos canteiros nos meses de frio, o 

produtor se dedica ao preparo do solo onde serão transplantadas as mudas. Este 

processo consiste em lavrar, gradear e preparar os sulcos na lavoura com a utilização 

de tratores ou de equipamentos movidos à tração animal.  

 O preparo do solo leva aproximadamente 30 dias, os sulcos devem ser 

realizados sete dias antes das mudas serem transplantadas. Outra vez há a utilização 

de uso de agrotóxicos, pois grande parte dos fumicultores utilizam herbicidas no solo 

para a dessecagem e também para o controle do inço. Dependendo do espaçamento 

de uma muda para outra, um hectare em média comporta de 15 a 18 mil mudas de 

fumo (VOGT, 1997). 

 Aproximadamente após 60 dias que as sementes foram semeadas nos viveiros, 

inicia-se o transplante das mudas para a lavoura definitiva. Usualmente, a distribuição 

                                            
4
 O método de produção descrito neste trabalho é o convencional, que faz utilização intensiva de 

agrotóxicos. Existem também produções de fumo orgânico, com formas de produção distintas as 
apresentadas nesta pesquisa. 
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dos pés sobre os sulcos é de 1,20 metros entre as fileiras e 0,50 metros entre as 

plantas na mesma fileira. 

 Os tratos culturais devem começar no mesmo dia em que as mudas foram 

transplantadas, com pulverização de agrotóxico. A primeira aplicação de adubo químico 

é realizada de 15 a 25 dias após o transplante, depois da segunda adubação realiza-se 

a capina manual (LIMA, 2007). 

 A etapa da colheita é a que exige maior quantidade de mão de obra. Após 70 a 

80 dias do transplante, começa a ser realizada a colheita das folhas inferiores da planta, 

denominadas “baixeiras”. Em geral, a mão de obra utilizada nas diferentes fases é 

familiar, sendo que uma família de quatro pessoas é capaz de manejar em torno de 80 

mil pés. 

 Os agricultores recorrem os carreiros observando as folhas maduras (geralmente 

em coloração amarelada), e então as arrancam depositando-as embaixo do braço até 

que haja um feixe (monte) possível de ser carregado. Feixes são deixados sobre um 

saco (de plástico ou estopa) que está cortado e estendido no chão como uma faixa. 

Após ter um volume considerável, as pontas da faixa são dobradas em cima das folhas, 

mantendo-as firmes, formando uma trouxa para facilitar o transporte das folhas até a 

locomoção (carretas, zorras tracionadas por animal ou trator) que as levará até a estufa.  

 Depois de serem transportadas até o paiol (anexo à estufa), as folhas são 

amarradas em varas para serem posteriormente suspensas nos estaleiros da estufa. 

Esse era o método mais utilizado no passado. Nos dias atuais, muitas mudanças 

ocorreram e o método de secar as folhas de fumo é outro. O modelo de estufa que está 

sendo amplamente usado pelos fumicultores é Loose Leaf (LL). As folhas são 

colocadas soltas em estrado de madeira, todas na posição vertical e bem juntas 

(SOUZA CRUZ, 2016). Dessa forma, este trabalho tornou-se menos penoso para os 

agricultores.  

 Outra tecnologia para secar as folhas de fumo que também elimina o trabalho de 

costurar as folhas em varas é o sistema de grampos. Espécie de prensa, onde se 

colocam feixes de fumo e, com um movimento rápido, eles são presos em estruturas 

metálicas chamadas de grampos e levados para a estufa. Há uma ressalva quanto a 

essa tecnologia devido ao alto valor do maquinário (SINDITABACO, 2017).  
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Quando a estufa está cheia o fogo é aceso. As folhas levam cerca de quatro dias 

para secar. A temperatura das estufas deve ser controlada ao longo das vinte e quatro 

horas diárias, o que exige muita atenção por parte do agricultor. 

 Em seguida à secagem, as folhas são transportadas e armazenadas em um paiol 

(galpão hermético) até a pré-classificação. Esta etapa visa separar as folhas por 

tamanho e cor de acordo com os padrões exigidos pela indústria fumageira. Depois, as 

folhas são empilhadas e enfardadas para serem levadas à empresa integradora, onde o 

fumo será novamente classificado (LIMA, 2007). Assim encerra-se o ciclo produtivo do 

tabaco. 

 Observa-se que o ciclo é longo e demanda grande esforço físico. Para alcançar o 

seu objetivo, o produtor dispende muito tempo e energia no cultivo de fumo, lidando 

com diferentes riscos ao longo desse processo. Riscos, se não bem administrados, 

podem resultar em sérios problemas de saúde. Na próxima subseção, será abordada a 

temática dos riscos e a percepção do trabalhador quanto a esses riscos. 

 

2.3 O trabalho agrícola, os riscos à saúde e a Doença da Folha Verde do Tabaco 

 

 Esta seção tratará das cargas que o trabalhador está exposto ao executar as 

tarefas laborais cotidianas.  Logo serão apresentados os riscos presentes no trabalho 

agrícola, depois mais especificamente na fumicultura. Assim, chegaremos a DFVT, 

motivo pelo qual faz o uso do EPI na etapa da colheita das folhas de fumo tão 

importante. 

 

2.3.1 Cargas de trabalho 

 

 Ao tratar segurança do trabalho encontra-se o conceito de carga. Existem várias 

cargas que o trabalhador está exposto em seu cotidiano laboral, exposto a um conjunto 

de cargas de trabalho. Carga de trabalho está “situada entre as categorias que 

começam a ser estruturadas para estudar o impacto dos elementos constitutivos do 
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processo de trabalho – tanto do objetivo e da tecnologia de trabalho, como da sua 

organização e divisão – sobre a saúde do trabalhador” (FACCHINI, 1993, p. 180).  

 Através dela se pode compreender como elementos consomem a força de 

trabalho ou desgastam as capacidades vitais do trabalhador, assim se torna parte do 

processo entender as articulações do processo de trabalho de cada etapa de produção 

do tabaco. A dinâmica complexa destas tarefas resulta em uma carga de trabalho onde 

o produtor se encontra exposto cotidianamente. 

 O conceito de carga de trabalho adequa-se melhor para analisar o processo 

laboral ao invés de risco. Para Fachini (1993), isto se dá pelo fato do conceito de carga 

ser mais amplo, focado na análise do processo de trabalho, enquanto que o conceito de 

risco é restrito a análise de um agente ou substância e seus efeitos sobre a saúde do 

trabalhador. Risco, nesta perspectiva é um conceito probabilístico. 

 Este conceito, por ser mais amplo, permite interpretar de forma particular o 

processo de trabalho, estudando, por exemplo, os elementos que caracterizam reações 

biopsíquicas que são encontradas no corpo do trabalhador (FACCHINI. 1993, p. 180). 

 Carga de trabalho é um atributo de um processo de trabalho determinado, cuja 

presença no ambiente de trabalho pode aumentar a probabilidade de que um grupo de 

trabalhadores “expostos” experimente uma deterioração psicobiológica, comparada com 

aqueles que não estiveram expostos ou que tiveram uma exposição diferente. Como 

em diferentes tipos de trabalho, ou em situações diferentes de uma mesma atividade.  

 Ao entender melhor as causas das doenças torna-se mais fácil de enfrentá-las 

com êxito. Tendo-se melhores condições de escolher ações, recursos, instrumentos, 

métodos e técnicas mais efetivas ao combate da enfermidade como também aos 

fatores que a causam. 

 Para Facchini (1993) “ato inseguro” é considerado no Brasil e em muitos países, 

a causa mais importante de acidentes de trabalho, mesmo não sendo, em si mesmo, 

uma causa suficiente e necessária para o desfecho de acidentes. Inicialmente, pondera 

a autor, o termo “ato inseguro” é muito vago para ser usado numa relação causal. Além 

disso, é preciso especificar o ramo de produção, a base técnica do processo de 

trabalho, a função que o trabalhador exercia na hora do acidente, sua antiguidade, seu 

treinamento para a função, as características da organização e da divisão do trabalho e 
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das relações sociais de produção, dentre outros elementos. Só assim se pode “explicar” 

as causas dos acidentes e estabelecer quem são os trabalhadores mais expostos a 

riscos de acidentes. Portanto, mesmo que se incluam vários elementos de 

“culpabilidade” ou cansaço ou, ainda, descontentamento com o trabalho ainda não se 

pode objetivamente determinar uma relação causal do ato inseguro com acidentes.  

 De um modo geral, na medicina do trabalho, as formulações unicausais, além de 

incriminarem as próprias vítimas pelos danos que sofrem, não incluem na estrutura da 

determinação a forma de organização do trabalho, que implica no uso de uma 

tecnologia específica e no estabelecimento de determinadas relações sociais entre 

trabalhador e empregador.  

 Continuando, Facchini (1993) relata que o trabalho é um processo entre o 

homem e a natureza que está determinado pela forma em que se dá a produção, 

distribuição, intercâmbio e consumo dos meios de vida pelos diferentes grupos 

humanos. O trabalho implica um processo de reprodução social com dois momentos: 

produção e consumo.  

 O mesmo autor aborda que Marx, recuperando o pensamento cotidiano, entende 

também por trabalho o consumo e o gasto. Uma característica importantíssima do 

trabalho, o consumo, o gasto do cérebro, dos nervos, dos músculos, todo desgaste a 

cada jornada de trabalho.  

 Durante o trabalho, o operário não só efetua uma transformação no objeto como, 

ao transformá-lo, transforma a si mesmo, mediante o modo e maneira como realiza esta 

ação. Esta subordinação do trabalhador ao trabalho é uma exigência biológica 

importante e requer do trabalhador, durante o transcurso de toda a jornada, sua 

vontade orientada a um fim, o qual manifesta como exigência psíquica, como atenção 

ou como estresse (FACCHINI, 1993). 

 Toda ação apresenta algum tipo de carga e também de risco para quem a 

exerce. Os riscos provenientes do trabalho agrícola são amplamente abordados na 

literatura de segurança do trabalho. Na próxima seção serão relatados os riscos 

enfrentados pelo trabalhador rural. 
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2.3.2 Riscos no trabalho agrícola 

 

 A Saúde do Trabalhador surge como um campo de pesquisa que tem como 

objeto o processo saúde-doença dos trabalhadores dos diversos grupos populacionais 

em sua relação com o trabalho. Para Mendes e Dias (1999) este campo auxilia no 

desenvolvimento de alternativas de intervenção com o enfoque da “dimensão humana 

do trabalho” pelos próprios trabalhadores e também pelas políticas públicas, buscando 

assim, estabelecer causas de agravos a sua saúde, reconhecimento de determinantes, 

estimação de riscos e o conhecimento dos modos de prevenção e promoção da saúde. 

 De acordo com a Norma Regulamentadora nº 9 (NR-9) do Ministério do Trabalho 

e Emprego os riscos ocupacionais afetam a saúde do trabalhador, expondo-o a 

acidentes de trabalho e ao adoecimento (GUIA TRABALHISTA, 2017). 

 A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal 8.080/1990) do Sistema Único de Saúde 

define que: 

Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, 
tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens 
e serviços essenciais. 

  

 Nessa análise, a Saúde dos Trabalhadores é influenciada por fatores sociais, 

econômicos, tecnológicos e organizacionais relacionados ao perfil de produção e 

consumo, além de fatores de risco de natureza física, química, biológica, mecânica e 

ergonômica, os quais se encontram presentes no processo de trabalho (MENDES, 

2007). 

Desse modo, a Saúde do Trabalhador se preocupa em compreender as relações 

entre o trabalho, o ambiente de trabalho e as condições de saúde e adoecimento dos 

trabalhadores. Neste contexto, o processo saúde-doença do trabalhador é 

determinadopelas cargas de trabalho a que está exposto decorrente de seu ambiente 

laboral e de sua atividade.  

Na perspectiva da classificação dos riscos ocupacionais nos ambientes de 

trabalho, segundo a Portaria n 3.214-78, do Ministério do Trabalho e Emprego, através 

das Normas Regulamentadoras (NR-5 e NR-9) de Medicina e Segurança do Trabalho 
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os riscos são classificados em: biológicos, físicos, químicos, mecânicos, fisiológicos e 

psíquicos, cuja exposição pode acarretar em acidentes de trabalho ou propiciar 

doenças ocupacionais (GUIA TRABALHISTA, 2017). 

 Já a Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, especifica os fatores de 

risco para a saúde e segurança dos trabalhadores em cinco grupos: (1) físicos - 

agressões ou condições adversas de natureza ambiental que podem comprometer a 

saúde do trabalhador; (2) químicos - agentes e substâncias químicas, sob a forma 

líquida, gasosa ou de partículas e poeiras minerais e vegetais, comuns nos processos 

de trabalho; (3) biológicos - micro-organismos geralmente associados ao trabalho em 

hospitais, laboratórios e na agricultura e pecuária; (4) ergonômicos e psicossociais - que 

decorrem da organização e gestão do trabalho e; (5) acidentes - ligados à proteção das 

máquinas, arranjo físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalização, 

rotulagem de produtos e outros que podem levar a acidentes do trabalho (MAURO et al, 

2004). 

 A agricultura é um dos setores produtivos mais perigosos do mundo e o que 

apresenta maior número de fatalidades e lesões graves no trabalho (OIT, 2004). A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) considera trabalhador agrícola toda 

pessoa que se dedica a tarefas agrícolas nas regiões rurais, tanto se forem 

assalariadas como pessoas que trabalham por conta própria, como os arrendatários, 

parceiros e pequenos produtores.   

 No trabalho agrícola, o trabalhador está exposto a diversos riscos que diferem 

daqueles existentes em uma unidade de produção fabril, onde o ambiente é, em geral, 

fechado e assim, diversas condições podem ser controladas - como ventilação, 

temperatura e iluminação. No ambiente de produção agrícola, a maioria das atividades 

acontece a céu aberto, impossibilitando o controle direto deste e consequentemente 

dos fatores que podem trazer prejuízo à saúde do trabalhador (GARCIA; FILHO, 2005). 

 Os fatores de riscos a saúde do produtor rural são relacionados com as 

tecnologias utilizadas, com a organização do trabalho, com os procedimentos de 

produção, com os fatores ambientais, toxicológicos, com o tempo de exposição, entre 

outros (SILVA et al, 2005). 
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 Sob o aspecto de controle dos riscos decorrentes do trabalho rural, é 

fundamental que os agricultores tenham conhecimento desses riscos, o que nem 

sempre acontece ou na maioria das vezes é negligenciado. Para Mendes e Ferreira 

(2007) as condições de risco existem e são mantidas porque o convívio frequente com 

elas acostuma os trabalhadores e gera uma percepção de normalidade. Entretanto as 

pessoas deveriam saber sobre as situações que constituem risco. Muitas vezes os 

trabalhadores envolvidos com as condições ou fatores de risco não tem noção da 

existência dos mesmos ou não sabem que aquela situação apresenta risco potencial a 

sua integridade física ou mental. 

 É necessário conhecer melhor as condições de trabalho agrícola, assim como 

problemas relacionados a essas condições, na busca de alguma mudança. Para tanto, 

é preciso considerar que o trabalho agrícola é caracterizado por uma diversidade de 

tarefas, fato amplamente abordado na literatura como sendo de grande dificuldade na 

adequação das condições de trabalho do agricultor (HEEMANN, 2009).  

 Para que o agricultor tenha maior segurança é necessário um bom ambiente de 

trabalho (ARALDI, 2004). Portanto, segurança remete ao conceito de carga de trabalho, 

pois não depende apenas dos fatores de risco diretamente envolvidos na realização de 

uma determinada tarefa. A segurança do trabalhador é garantida quando estes 

alcançam seus objetivos com o menor esforço, estresse, erros, etc. Mas também, com 

um ambiente mais amplo que seja favorável para reduzir os níveis de tensão. 

 Na agricultura uma fonte geradora de inseguranças é a própria condição 

climática onde se realiza o trabalho. Ela interfere no trabalho do agricultor, já que muitas 

das atividades se dão ao ar livre, o que gera desconforto devido as altas e baixas 

temperaturas, chuvas e ventos, exposição ao sol por longos períodos. As temperaturas 

ao céu aberto podem ultrapassar os limites toleráveis pelo organismo humano. A 

exposição do corpo ao calor e frio podem levar ao desconforto, irritabilidade e baixa 

concentração nas atividades realizadas. 

 Outros riscos provindos do trabalho rural, muito debatidos na literatura, são os 

riscos químicos e biológicos. Na produção agrícola convencional, existe a intensiva 

utilização de produtos químicos para alcançar os níveis de produtividade desejáveis. Os 

chamados agrotóxicos, além de cumprirem a função de controlarem as pragas, doenças 
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e plantas invasoras, podem ocasionar problemas à saúde humana e ao ambiente. O 

uso frequente de agrotóxicos oferece risco como contaminação dos solos, águas 

superficiais e subterrâneas, alimentos e causar intoxicações aos produtores rurais e aos 

consumidores (SPADOTTO et al, 2004). 

 Por isso a importância da utilização do equipamento de proteção individual. Mas 

conforme as recomendações técnicas, mesmo com o uso dos EPIs, os agrotóxicos 

devem ser aplicados na mesma direção do vento, longe de residências e de fontes de 

água, entre outras precauções para não causarem intoxicações aos trabalhadores 

rurais e seus familiares (HEEMANN, 2009). Porém, como é sabido, não rara às vezes 

estas precauções não são obedecidas. 

  Até mesmo a adubação química pode ser perigosa. Os adubos químicos 

geralmente utilizados na agricultura são à base de nitrato, fosfatos e sais de potássio, 

os quais, segundo Almeida (1995), podem originar intoxicações graves, ou até fatais. 

Essa intoxicação pode ocorrer por meio da contaminação da água ingerida, ou através 

de ingestão de alimentos contaminados. Os sintomas mais comuns causados por 

intoxicação aguda por adubos químicos são náuseas, vômitos, diarreia, dores de 

cabeça, vertigens, ulcerações, hemorragias, obstrução e perfuração do intestino 

delgado, entre outros sintomas e problemas (ALMEIDA, 1995). 

 Adubos orgânicos são também utilizados pelos agricultores, o manejo 

inadequado destes tipos de adubos também oferece risco à saúde dos trabalhadores e 

ao meio ambiente. Eles podem causar doenças como: brucelose, tétano, erisipela, 

leptospirose, entre outras, portanto outra vez se mostra a relevância da utilização de 

equipamentos de proteção como botas, luvas e máscara (HEEMANN, 2009). 

 Já os agrotóxicos, ou pesticidas, são substâncias químicas naturais ou sintéticas 

definidos pela Lei Federal nº 7.802 de 1989, como:  

 

Produtos e componentes de processos físicos, químicos ou biológicos 
destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento 
de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas e de 
outros ecossistemas e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais, 
cuja finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-
la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias 
e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimulantes e 
inibidores do crescimento (BRASIL, 1989). 
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 Os agrotóxicos são classificados segundo o tipo de pragas contra as quais eles 

atuam, como inseticidas, herbicidas, fungicidas e antibrotantes5 (ALMEIDA, 1995). São 

consideradas como pragas: insetos, carrapatos, ácaros parasitas de plantas, roedores, 

nematóides parasitas de plantas, fungos, bactérias patogênicas, ervas daninhas e 

outras formas de vida animais ou vegetais que possam prejudicar o desenvolvimento 

das plantas. 

 Além dos riscos químicos (adubos e agrotóxicos), os agricultores também estão 

expostos a dezenas de agentes biológicos, infecciosos ou parasitários, cuja 

transmissão pode ocorrer pelo contato com terra contaminada, utensílios de trabalho 

contaminados, pela água e/ou alimentos contaminados, pelo contato com animais 

criados nas propriedades ou através de agentes vetores (ALMEIDA, 1995; ARALDI, 

2004). Os agentes mais comuns classificados nesta categoria são os vírus, bactérias, 

fungos, bacilos, parasitas e protozoários. Dentre os fatores que aumentam a 

susceptibilidade dos agricultores à doenças por exposição a agentes biológicos 

destacam-se: a má alimentação dos agricultores, a sobrecarga de trabalho e o estresse, 

a fadiga, as más condições de saúde, a exposição a poeiras, a contaminação da água 

ingerida e a exposição prolongada a altas temperaturas (ALMEIDA, 1995). 

 A organização do trabalho rural é diferente da de outras atividades laborais que 

ocorrem em outros contextos (HEEMANN, 2009). Para cumprir todos os trabalhos nas 

unidades agrícolas, muitas vezes, a divisão do trabalho é inexistente. Como no caso da 

colheita do fumo há o envolvimento de praticamente toda a família. Em uma 

propriedade com tabaco, o agricultor e sua família precisam realizar todas as atividades 

relativas ao tabaco, mas não descuidando de outras atividades necessárias a 

manutenção da família, como a criação de animais, o plantio de outros cultivos, 

manutenção de hortas e pomar, a manutenção dos caminhos de acesso, a instalação e 

manutenção de sistemas de irrigação, a construção e manutenção das edificações da 

propriedade, a manutenção das estufas e de máquinas e ferramentas, etc. Tarefas 

estas que se somam ao desgaste físico e mental provocado pelo cultivo de fumo 

(FIALHO, 2006). 

                                            
5
 Inibidor de crescimento 
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 Tradicionalmente, o trabalho nas propriedades agrícolas é dividido em trabalho 

pesado, realizado principalmente pelos homens, e trabalho considerado “leve”, não 

demanda força, porém é repetitivo e exige atenção constante, realizado normalmente 

pelas mulheres. Entre as atividades definidas como pesadas, menciona-se o preparo da 

lavoura, arar com boi, aplicar agrotóxicos, manutenção das edificações, equipamento e 

máquinas da propriedade e fazer lenha. As atividades leves são a aplicação de adubo, 

capinar, cuidar dos animais, e também as atividades domésticas. As crianças também 

participam das tarefas realizadas nas propriedades rurais, acompanhando e auxiliando 

os adultos nos tratos da lavoura ou mesmo auxiliando nas tarefas domésticas (FIALHO, 

2006). 

 

2.3.3 Etapas de produção do tabaco e as doenças ocupacionais 

  

 A fumicultura é uma atividade considerada rentável em termos financeiros e que 

apresenta segurança de mercado quando comparada com outras culturas (FIALHO, 

2006). Porém, a saúde das famílias produtoras de fumo é sistematicamente agredida 

nas diversas fases do ciclo produtivo da planta, tanto pelo uso do agrotóxico, quanto 

pelo contato direto com a planta úmida (que libera nicotina sendo absorvida pela pele) e 

pelo cheiro e poeira inalado das plantas durante a sua cura nas estufas.  

 Os produtores familiares possuem orçamento limitado, o que impede a aquisição 

de tecnologias altamente mecanizadas para tornar o trabalho na lavoura menos intenso 

e desgastante. O trabalho na lavoura causa dores físicas, problemas respiratórios, 

riscos de acidentes por quedas de equipamento, além do trabalho sacrificante a céu 

aberto, tendo que enfrentar as alterações climáticas (FIALHO, 2006). 

 Outro fato preocupante que acomete essa população é a incidência de 

depressão. Castro e Monteiro (2015) relatam que os casos dessa doença são mais 

frequentes entre os fumicultores do que entre os produtores rurais de um modo geral. 

Muitos fumicultores afirmam sentir tristeza com alguma frequência, tendo como 

principais motivos a preocupação com a safra do fumo, com o trabalho a ser realizado e 
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também com a valoração 6 final da produção realizada pela empresa integradora, o que 

resultará nos ganhos da safra para o produtor. 

 Todas as fases do ciclo abrangidas entre a semeadura até a colheita expõe o 

produtor ao sol por prolongados períodos de tempo, onde se não forem realizadas com 

o uso de protetor solar, assim como chapéus, os efeitos das radiações ultravioletas 

podem causar queimaduras na pele e ao longo prazo problemas mais graves como 

melanomas ou cânceres de pele (INCA, 2012). 

 Outra característica desta produção é a sua condição ergonômica, que obriga o 

fumicultor a trabalhar de pé ou abaixado (dependendo da altura dos canteiros e/ou das 

plantas). Este tipo de postura, segundo Beck (2013), pode acarretar problemas físicos 

como desgastes de articulações e problemas de coluna.  Na pesquisa de Fialho (2006), 

a dor especialmente nas costas, região cervical, ombros e coxas, foi mencionada pelos 

fumicultores. 

 Problemas relacionados com a postura também são desenvolvidos na etapa de 

transplante das mudas dos canteiros provisórios para a lavoura onde elas irão crescer. 

As mudas são transplantadas de forma manual, com jornada diária geralmente superior 

a 10 horas, deixando os produtores em exposição constante a radiação solar e a má 

postura.  

 Na etapa de desenvolvimento da planta, que varia de dois a três meses, 

acontecem aplicações de agrotóxicos e adubos químicos (TROIAN, 2006). O cultivo de 

tabaco exige grandes quantidades de substâncias químicas altamente tóxicas ao longo 

de todo seu ciclo produtivo (TROIAN, 2006). Além das aplicações de substâncias 

tóxicas, Troian (2006) descreve que as plantas de tabaco em desenvolvimento exigem 

trabalho permanente. É necessário fazer a manutenção e limpeza da lavoura, que é 

feita em forma de capina, fazendo com que o produtor esteja trabalhando sob o sol, em 

contato com as folhas do fumo e ainda em possibilidade de algum acidente devido a 

pouca visibilidade. 

 Outra etapa é a capação ou desponte, que é o desbrote das plantas, onde são 

retiradas as flores e os brotos para impedir que a planta continue crescendo e 

                                            
6
 A avaliação da qualidade do tabaco enviado para a empresa integradora é realizada pela empresa 

seguindo critérios de qualidade pré-estabelecidos. Ao fumicultor resta aceitar a avaliação proposta pela 
empresa integradora. 
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concentre-se em desenvolver e engrossar as folhas. É usado inibidor hormonal nesta 

etapa para impedir o brotamento da planta depois da poda (TROIAN et al, 2009). 

 Uma das etapas mais complexas e impactantes para a saúde do fumicultor se dá 

na colheita. Esta etapa inicia-se com a apanha das folhas baixeiras das plantas, o que 

exige o trabalho agachado. Depois, as folhas medianas e ponteiras são colhidas, mas 

mesmo para estas há a necessidade de trabalhar quase agachado. A colheita no Rio 

Grande do Sul, concentra-se nos meses de novembro a março, ou seja, no período de 

verão, onde os dias são quentes.  

 Obviamente, esta é uma fase crucial, como apresentado anteriormente, pois 

afeta sobremaneira a qualidade do fumo. A colheita normalmente é semanal e coincide 

com várias outras atividades que devem ser realizadas simultaneamente, como 

transportes das folhas até o galpão/estufa, amarração ou adequação das folhas para 

posterior secagem nas estufas, manutenção do fogo nas fornalhas da estufa, etc. 

 A exposição dos trabalhadores a poeira das folhas secas do tabaco resultantes 

do processo de cura, concentra nicotina e outras substâncias químicas, gerando 

consequências para o sistema respiratório. Asma, alergias respiratórias e bronquites 

são doenças geralmente relatas pelos fumicultores (HEEMANN, 2009).  

 Outros agravos à saúde são resultados de acidentes que ocorrem durante a 

jornada de trabalho. Geralmente, os acidentes relatados se referem a quedas da 

carroça no transporte do fumo da lavoura para a estufa e na própria estufa (RIQUINHO; 

HENNINGTON, 2014). Depois de colhidas, as folhas, são acomodadas em trouxas e 

envolvidas por um pedaço de pano ou lona para o transporte até a estufa. As trouxas 

são depositadas no chão e posteriormente carregadas em carroças, em trouxas ou em 

reboques que podem ser tracionado por animais (bois e/ou cavalos) ou tratores. Muitas 

vezes o transporte fica sobrecarregado, então, para evitar que a carga caia no caminho 

até a estufa, alguém fica sentado em cima das trouxas ou de pé. É nessa situação que 

pode ocorrer acidentes.   

 Além da penosidade que é o trabalho ao realizar a colheita das folhas do fumo, 

um problema sério que implica na saúde dos trabalhadores se faz presente nesta etapa. 

A intoxicação que pode ocorrer pela absorção de nicotina através da pele, mediante o 
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contato com as folhas verdes e úmidas do tabaco, chamada de 'doença da folha verde 

do tabaco', será discutida na próxima sessão.  

 

2.3.4 Doença da Folha Verde do Tabaco (DFVT) 

 

 A doença da folha verde do tabaco é uma doença ocupacional associada à 

exposição dos trabalhadores à nicotina durante a colheita das folhas de tabaco. 

Segundo Selmi et al (2016), a nicotina é um alcaloide presente nas folhas de tabaco, 

solúvel em água e lipídios, podendo ser prontamente absorvida pela pele, 

principalmente quando as folhas estão molhadas, por ação do orvalho ou da chuva. 

 Dessa forma, quando os trabalhadores vão fazer a colheita das folhas de tabaco, 

suas roupas podem ficar molhadas pelo contato com a planta úmida, o que favorece a 

passagem da nicotina pela roupa e posteriormente o contato com a pele, podendo 

ocorrer sua absorção e consequentemente o aparecimento de alguns efeitos adversos. 

Caracteriza-se como uma intoxicação que pode ser aguda, mas geralmente se 

apresenta de forma moderada, e não possui um diagnóstico criterioso, cujos principais 

sintomas são: dor de cabeça, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, tonturas variações 

na pressão arterial e nos batimentos cardíacos (SELMI et al, 2016). Para ARCURY et al 

(2001), alguns fatores condicionam o aumento da absorção cutânea da nicotina, como 

por exemplo: o contato da folha de tabaco úmida ou molhada com a pele contendo 

cortes ou bolhas; pela vasodilatação provocada pelo consumo de álcool antes do 

trabalho e condições climáticas 

 A planta de fumo pronta para a colheita atinge uma altura de um metro a um 

metro e 20 centímetros envolvendo o corpo de agricultor (RIQUINHO; HENNINGTON, 

2014). A colheita (apanha) se dá pela quebra das folhas do caule das plantas, as quais 

são armazenadas embaixo do braço do produtor até que este tenha um feixe que o 

impeça de executar novas apanhas. As partes do corpo que geram maior suor tem uma 

maior absorção de nicotina. As axilas, onde os agricultores normalmente acondicionam 

as folhas, são especialmente suscetíveis a absorção química. Então, a nicotina 

absorvida pelas axilas atinge o fígado. Na visão dos produtores na pesquisa realizada 
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por Riquinho e Hennington (2014, p. 4801) “tal explicação parece vinculada à 

localização deste órgão e as suas funções auxiliares do processo digestivo”. .  

 A Figura 3 mostra um esquema de como se dá a exposição dérmica à folha do 

tabaco dando origem a doença da folha verde: 

 

 

Figura 3: Esquema de como ocorre a DFVT 
Fonte: Schmitt et al, 2007 

 

 Os efeitos ao longo prazo da intoxicação por nicotina não estão claramente 

entendidos. Em análise realizada por Fassa et al (2014), a prevalência de DFVT foi 

maior entre as mulheres do que entre os homens. Neste estudo, a prevalência 

encontrada para a DFVT entre os homens foi de 6,6%, e entre as mulheres foi de 

11,9%. A prevalência maior entre as mulheres não é bem compreendida, podendo estar 

associada com diferenças biológicas. Outro fator que pode refletir na prevalência da 

doença é a diferença da organização do trabalho entre gêneros. Além disso, mulheres 

tendem a relatar mais sintomas. 

 Outros fatores estão positivamente associados com a prevalência de DFVT. 

Entre os homens identificou-se que a prevalência aumenta entre jovens, efetuavam a 

atividade de pendurar o tabaco nas varas da estufa e se as folhas estavam molhadas 

no momento da colheita. Um fator associado negativamente com a doença é o 

tabagismo. Homens que fumam apresentaram maior tolerância a nicotina (ARCURY et 

al, 2001). Para Fassa et al (2014), entre os homens, a prevalência é maior entre jovens, 

se tiverem exposição ao esforço físico, se participarem da atividade de pendurar o 

tabaco nas varas da estufa, ser não fumante ou fumar até nove cigarros por dia. Já 
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entre as mulheres, os fatores que se mostraram positivamente relacionados a essa 

enfermidade foram a colheita das folhas molhadas, a exposição ao esforço físico, o 

contato com pesticidas no ano anterior, ter amarrado os fardos de folhas. 

 Na pesquisa qualitativa de Riquinho e Hennington (2014), mulheres, homens e 

crianças relataram ter sentido os sintomas da DFVT. Essa informação remete a 

discussão do trabalho infantil. Segundo a ONU (2016), quase 60% dos trabalhadores 

infantis estão no setor agrícola. As crianças estão expostas aos agrotóxicos, ao risco de 

doenças e acidentes pelo uso de máquinas agrícolas, e no caso da fumicultura, à 

DFVT.  

 Conforme Riquinho e Hennington (2014, p. 4801), “devido à imaturidade 

fisiológica, biológica e psicológica inerentes ao processo de crescimento, as crianças 

são mais vulneráveis que os adultos aos riscos ocupacionais”. Para as mesmas 

autoras, em alguns casos, as consequências da exposição aos agentes de doença e 

acidentes de trabalho só surgirão na vida adulta com o aparecimento de cânceres, 

infertilidade e doenças osteomusculares, dentre outros problemas. Contudo, não há 

estudos que indiquem os efeitos da DFVT na saúde das crianças e nem as 

consequências ao longo prazo desta enfermidade. 

 No estudo de Selmi et al (2016), na etapa da classificação do fumo, a doença da 

folha verde foi confirmada em 9,6% fumicultores. Além destes, 59,6% dos trabalhadores 

apresentaram níveis alterados de cotinina urinária. Os sintomas manifestados foram: 

náusea, cefaleia, tontura, desconforto abdominal e fraqueza. Entre os que mostraram 

sinais da DFVT três eram do sexo masculino e outros três eram fumantes, 

comportamento que pode alterar o nível de cotinina. 

 Por razões de segurança, os equipamentos de proteção individual aparecem 

como alternativa para evitarem o contato direto da folha com a pele do produtor, 

evitando assim o desenvolvimento da doença.  
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2.4 Equipamentos de proteção individual (EPIs) 

 

 O uso de EPIs é a última opção para amenizar os riscos ocupacionais, pois é 

considerado tecnologia de proteção, apesar de não desejado por parte dos 

trabalhadores. O baixo uso desses equipamentos é um problema que deve ser 

analisado para que a segurança no trabalho seja assegurada e assim ser criadas 

alternativas mais aceitáveis para os trabalhadores.  

 Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os riscos devem ser 

avaliados e as medidas de prevenção implementadas seguindo a ordem e prioridade a 

seguir (ILO, 2011): 

a) Extinguir os riscos/perigos; 

b) Controlar as fontes de risco/perigo utilizando técnicas de engenharia e/ou 

medidas de gestão; 

c) Minimizar os riscos/perigos através de projetos de sistemas de segurança, que 

devem incluir mecanismos de controle gerenciais; 

d) Onde houver riscos/perigos residuais que não puderem ser evitados/controlados 

por medidas coletivas, o empregador deve providenciar os equipamentos de 

proteção adequados. 

 

 Do ponto de vista legal e técnico, para serem considerados EPIs, os 

equipamentos devem possuir um certificado de aprovação expedido pelo Ministério do 

Trabalho. É esse certificado que identifica se o produto passou por um processo de 

registro e de inspeção junto ao órgão controlador (NUNES, 2010). Uma das grandes 

reclamações aos EPIs é que a forma como eles foram projetados, com a intenção de 

prover maior segurança, trazem dificuldades operacionais em muitas situações de 

trabalho. Outro aspecto que fazem os trabalhadores rurais rejeitarem o equipamento é a 

dificuldade de adequação dos EPIs às características antropométricas do trabalhador e 

ambientais de cada região (VEIGA et al, 2007). 
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 O problema com a inadequação dos EPIs é recorrente em muitos países. Nos 

Estados Unidos, com a finalidade de melhorar e desenvolver tecnologias em EPIs, foi 

criado a Laboratório Nacional de Tecnologia em Proteção Pessoal (Nacional Personal 

Protective Tecnology Laboratory), considerado referência mundial em matéria de 

tecnologia de proteção pessoal.   

 Outro exemplo onde a eficiência dos EPIs foi questionada foi na França. 

Pesquisas realizadas no país mostraram que os equipamentos eram raramente usados. 

As reclamações eram quanto a eficiência em proteger e as restrições de locomoção que 

são geradas por sua utilização.   

Pode-se dizer que no Brasil, o movimento pela segurança no trabalho surgiu 

após o governo Getúlio Vargas, onde houve o crescimento industrial, e 

consequentemente, a criação do Ministério do Trabalho, em 25 de novembro de 1930 

(VEIGA et al, 2007). Gradativamente, departamentos, instituições, associações e 

órgãos regulamentadores voltados para o interesse do trabalhador e normas para 

garantirem a segurança no trabalho foram criadas.  

Problemas de inadequação dos EPIs às condições ergonômicas e ambientais 

também são comuns no país. Na agricultura brasileira, em especial em pequenas 

propriedades rurais, não é estranho deparar-se com o trabalhador aplicando agrotóxico 

sem utilizar o equipamento de segurança obrigatório, ou utilizando-o de forma 

incompleta. Uma das justificativas do não uso reside no desconforto térmico, tornando 

os EPIs muito incômodos para uso (COUTINHO et al, 1994).  

No Brasil não foi identificado laboratório independente que esteja analisando a 

adequação das tecnologias utilizadas nos EPIs comercializados (VEIGA et al, 2007). Os 

laboratórios existentes, credenciados pelo Ministério de Trabalho e Emprego (MTE) se 

limitam a realizar testes padrões que visam principalmente aprovar, através do 

certificado de aprovação oficial, a comercialização destes produtos no país.  

No caso dos EPIs utilizados na aplicação do agrotóxico, segundo Veiga et al 

(2007), a maioria disponível no mercado, não passa por testes de eficiência por falta de 

laboratório especializado/capacitado nesta atividade. Não existe qualquer padrão de 

conforto térmico ou de permeabilidade. Assim, muitos dos EPIs comercializados no país 

vão para o mercado apenas com um termo de responsabilidade.  
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Como já apresentado antes, a legislação brasileira acerca dos EPIs é a Norma 

Regulamentadora n° 6 (NR-6).  É a NR-6 que regula o uso e a comercialização de EPI. 

Além de condicionar os deveres do empregador referente ao uso do equipamento, tais 

como (GUIA TRABALHISTA, 2017):  

a) Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;  

b) Exigir seu uso;  

c) Fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado pelo órgão nacional 

competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;  

d) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a 

conservação; 

e) Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado;  

f) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;  

g) Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. 

O empregado também tem deveres/obrigações quanto ao uso do EPI, entre elas: 

a) Usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina; 

b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

c) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso;  

d) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

 

 A legislação brasileira condiciona o uso de EPI de uma forma geral, sem 

especificar qual deve ser utilizado para cada trabalho. Vale a ressalva sobre a situação 

dos produtores de fumo, eles não possuem um vínculo empregatício com as empresas 

fumageiras, apenas um contrato de compromisso, sendo assim, a mesma não tem 

nenhuma obrigatoriedade trabalhista com estes produtores.   

 As operações consideradas insalubres pela NR-15 são as acima dos limites de 

tolerância. A NR-15 entende por limite de tolerância a concentração ou intensidade 

máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que 

não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 

Os EPIs são a solução mais utilizada pelos empregadores, pois é uma forma de 

eliminar ou reduzir a insalubridade e os riscos que o trabalho pode oferecer, tais como 

econômicos (aspectos previdenciários) e jurídicos (indenização e passivos trabalhistas). 
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O sistema de saúde brasileiro baseia-se nos fundamentos de universalidade, 

equidade e integridade pregados pela constituição. A aplicação desses fundamentos à 

Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde tem o objetivo de reduzir a 

desigualdade socioeconômica existente no país, pois a desigualdade é notável quanto 

ao acesso dos indivíduos às tecnologias de saúde.  

De acordo com Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, as 

tecnologias em saúde poderiam ser divididas em tecnologias de proteção, prevenção, 

promoção, assistenciais e de apoio à saúde (VEIGA et al, 2007). Sendo assim, o 

equipamento de proteção individual se enquadra como tecnologia de proteção. 

Faz-se necessária a avaliação de cada ocupação laboral com as condições 

ambientais e antropométricas de cada situação para desenvolver a tecnologia em 

saúde mais adequada.  

 Conforme depoimentos coletados pelo Ministério Público do Trabalho, “os EPIs 

fornecidos pelas empresas de fumo não são de boa qualidade e os produtores não 

compram por falta de orientação e porque seu custo é elevado” (IANTAS; ANDONINI, 

1998, p. 88).Vale ressaltar que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizar 

a qualidade do EPI, além de orientar os empregadores e trabalhadores rurais quanto à 

utilização dos EPIs e fiscalizar se o uso está sendo feito da maneira adequada. Outra 

observação é que não existe referência ao EPI específico para a situação como o da 

colheita do tabaco na legislação brasileira. Sendo difícil prever quais são as obrigações 

tanto do Estado quanto da indústria. 

Claro que deve acontecer o questionamento sobre o sistema de produção 

agrícola atual, com base na monocultura e dependente de níveis altos de agrotóxicos. 

O EPI deveria ser a última opção ao se debater segurança no trabalho, contudo, a 

realidade de muitos trabalhadores agrícolas é essa, e a curto prazo a não adequação 

do equipamento, que gera o não uso do mesmo, afeta diretamente a saúde de muitas 

pessoas. 
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2.4.1 Conforto térmico ao usar EPI 

 

 Um dos problemas associados à resistência ao uso de EPI é o desconforto 

térmico. Este desconforto pode gerar riscos à saúde como a hipertermia (VEIGA et al, 

2007). O desconforto ao utilizar o EPI também pode prejudicar o bem estar do 

trabalhador, gerando estresse e acidentes no local de trabalho, já que a exposição não 

controlada ao calor induz a erros de percepções e raciocínio. O desconforto pode 

influenciar diretamente na saúde do trabalhador e no rendimento da produção, pois o 

homem exposto a altas temperaturas tem o rendimento físico e mental diminuído, 

ocasionando acidentes e danos econômicos.  

 Para manter-se saudável, a temperatura corporal do ser humano deve-se manter 

em torno dos 37°C. Mudanças superiores a mais de 3,5°C na temperatura podem 

resultar em prejuízos fisiológicos, mentais e até fatais (VEIGA et al, 2016). O conforto 

térmico estaria, então, associado à dificuldade do corpo humano em perder ou reter 

calor para manter este equilíbrio térmico termorregulador (RUAS, 2001). 

 Os trabalhadores rurais, devido a sua ocupação laboral estão altamente 

expostos a cargas térmicas. A sobrecarga térmica devido à exposição a altas 

temperaturas podem gerar sintomas agudos. Sobrecarga térmica é a quantidade de 

energia que o organismo deve dissipar para atingir o equilíbrio térmico. No caso dos 

trabalhadores rurais, quase todo o processo laboral é realizado sob os efeitos diretos da 

temperatura ambiental. E, em algumas vezes, utilizando o equipamento de proteção 

individual. 

 Apesar de se fazer necessário em muitas etapas do processo laboral, o EPI 

influencia no equilíbrio térmico por “dificultar a perda de calor pelo corpo humano por 

convenção, radiação e evaporação” (VEIGA et al, 2007, 5). Ocorre a retenção de calor 

quando o corpo humano não consegue efetuar a perda de calor necessária devido ao 

isolamento térmico provocado pelo equipamento, resultando no aumento da 

temperatura corporal.  

 A maioria dos EPIs rurais é feito de material impermeável ou impermeabilizados, 

para evitar a contaminação do trabalhador por agrotóxicos ou por alguma outra 

substância que seja nociva a sua integridade do mesmo. Assim, o tipo do EPI, 
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geralmente confeccionado com material impermeável, mais as condições ambientais 

interferem no conforto térmico do trabalhador durante a atividade laboral. 

 Segundo Veiga et al (2016, 86), o trabalho na lavoura onde a utilização de EPI se 

faz necessária, pode ocasionar estresse térmico, devido aos fatores expostos a seguir: 

A evaporação do suor é limitada pela alta umidade e pelo isolamento da 
vestimenta; a produção de calor corporal em função do esforço físico contribui 
para o acúmulo de energia térmica no indivíduo, que não é dissipada devido ao 
uso do EPI; o acúmulo de energia térmica provoca aumento da sudorese que 
pode levar ao estado de desidratação; e a frequência cardíaca também se 
eleva, significando uma sobrecarga do organismo. Portanto, a utilização do EPI 
dificulta a perda de calor para o ambiente, tendo em vista que o calor sensível 
da pele deve passar pela vestimenta até chegar ao ambiente, ou seja, o 
processo ocorre em duas etapas: Da superfície da pele até a superfície da 
vestimenta (convecção) e da superfície da vestimenta para o ambiente 
(condução). Da mesma forma, a perda de calor latente da sudorese depende da 
diferença de pressão de vapor de água junto à pele e no ar ambiente, da 
permeabilidade da vestimenta e da humidade na pele. Este processo de 
dissipação de calor é prejudicado porque o ar entre a pele e o EPI fica saturado. 

 Portanto, daria para concluir que o estresse térmico é um dos motivos pelos 

quais os trabalhadores rurais não conseguem utilizar o equipamento de proteção 

individual ou o utilizam de forma incompleta. 

2.4.2 EPI na produção de fumo 

 

Para o cultivo de fumo, existem EPIs recomendados para as diferentes etapas do 

ciclo produtivo, com a finalidade de amenizar ou evitar acidentes. Desde a semeadura 

em canteiros até a secagem e armazenagem das folhas, os trabalhadores deveriam 

usar botas, luvas e roupas adequadas para o trabalho, com o objetivo de evitar 

exposição direta com o solo, com a folha de fumo e com os agrotóxicos.  

O objetivo dos EPIs, se utilizados adequadamente, é de garantir a segurança do 

trabalhador, visando minimizar a exposição ao produto químico e a absorção dérmica 

da nicotina, assim como nas outras atividades que envolvem riscos à saúde.  
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Na tabela 1, os EPIs recomendados para cada atividade: 

Tabela 1: EPIs recomendados para cada atividade da fumicultura 
 

Manuseio e aplicação de 
agrotóxicos 

Trabalho 
com 
tratores 

Trabalho na lavoura 

Boné árabe hidrorrepelente 
 

Chapéu; Chapéu de palha ou boné árabe 

Calça e blusa hidrorrepelente Protetor 
auditivo 

Protetor solar 

Viseira facial Macacão 
justo ao 
corpo 
 

Botas impermeáveis ou sapatos de 
segurança adequada 

Respirador Botina Capa de chuva 

Avental impermeável 

Luvas de nitrila ou neoprene 

Botas de PVC 

Fonte: Adaptado de Almeida (2005) 

  

 Nas figuras 4 e 5 é possível observar o EPI adequado para a aplicação de 

agrotóxico e para a colheita das folhas de fumo, respectivamente: 

 

Figura 4: EPI recomendado para a aplicação de agrotóxico 
Fonte: Sayro (2017) 
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Figura 5: EPI recomendado para a colheita do fumo 
Fonte: Sinditabaco (2017) 
 

 Segundo o Sinditabaco, essa vestimenta de colheita começou a ser desenvolvida 

em 2009 quando o sindicato contratou uma consultoria especializada para a pesquisa, 

desenvolvimento e descrição das especificações técnicas da vestimenta. Entre 2010 e 

2011, uma segunda consultoria avaliou a sua eficácia, sua segurança operacional e o 

grau de proteção à doença da folha verde do tabaco. Esta avaliação foi apresentada em 

Selmi et al (2016), onde foi comprovado que a vestimenta de colheita assegura uma 

diminuição de 98% da exposição dérmica, sendo considerada altamente eficaz no 

controle do problema. Segundo o Sinditabaco esta vestimenta foi desenvolvida 

prevendo um maior conforto térmico aos trabalhadores. Porém há fragilidade de ser 

apenas um estudo que testa a eficácia do EPI de colheita. 

 Entretanto, pode-se inferir que uma vestimenta que foi projetada para isolar o 

trabalhador do ambiente de forma a evitar a sua exposição à nicotina, altera de forma 

significativa a capacidade de troca do calor corporal com o ambiente, afetando os 

mecanismos fisiológicos de termorregulação. 

 Dentro das pesquisas propostas para analisar a efetividade das vestimentas 

utilizadas pelos produtores de tabaco na colheita, menciona-se o estudo de Gehlbach et 

al (1979), demonstrando que o uso de vestimenta de proteção adequada é um meio 

efetivo de retardar a absorção de nicotina, embora na prática o uso de uma capa de 

chuva emborrachada, conforme proposto no estudo, tenha se mostrado desconfortável 

para os trabalhadores envolvidos em um trabalho que demandava esforço, sob forte 
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calor. Devido ao calor, foi proposta a remoção dessa vestimenta assim que as folhas de 

tabaco estivessem secas, pelas condições climáticas naturais, ou quando a temperatura 

ambiente começasse a causar desconforto aos trabalhadores.  

 No estudo de Selmi et al (2016), os principais resultados apresentados referente 

ao uso de EPIs, foram: 80,8% dos fumicultores usam algum dos equipamentos, sendo o 

mais utilizado a luva com 93,75% dos casos. Quando questionados se já tinham 

recebido orientações sobre o uso de EPI, 59,6% dos fumicultores relataram já terem 

recebido algum tipo de informação. Entre os confirmados para a DFVT todos tinha 

recebido orientações sobre a doença e três usavam pelo menos um tipo de EPI.  

 Em outro estudo, foram avaliados dois tipos de luvas de proteção em 

trabalhadores que faziam a colheita de folhas de tabaco e que haviam apresentado 

sintomas da DFVT (GHOSH et al, 1987). Os resultados demonstraram que o uso de 

luvas causou uma redução significativa na absorção da nicotina, refletida nas baixas 

taxas de excreção de nicotina e cotinina, assim como na redução da prevalência dos 

sintomas da doença. Também foi observado que o uso de luvas de borracha conferiu 

proteção de 93%, enquanto as luvas de algodão proporcionaram proteção por volta de 

78,5%. As luvas de algodão eram mais confortáveis, porém de baixa durabilidade, 

enquanto as de borracha eram duráveis, mas pouco confortáveis.  

 Dando continuidade a esse trabalho, os mesmos autores publicaram outro 

estudo que demonstrou que o uso de luvas, associado com o uso de meias e botas, 

conferiu maior proteção ao trabalhador, quanto à absorção de nicotina, do que somente 

o uso de luvas (GHOSH et al, 1991). Curwin et al (2005) investigaram a eficácia do 

procedimento de lavagem das mãos para a remoção dos resíduos de nicotina. 

Concluíram que a lavagem das mãos com água e sabão removeu uma quantidade 

significativa de resíduos de nicotina (96%), porém sugeriram que outras pesquisas 

sejam feitas para determinar a frequência de lavagens necessárias para sua 

efetividade.   

 Referente à limpeza dos EPIs, não existe ainda uma norma específica para 

lavagem das vestimentas de proteção. O Sinditabaco indica que o EPI é eficiente na 

atividade para qual foi desenvolvido, entretanto não aponta como deve ser feita a 

manutenção e nem avalia a durabilidade do mesmo. Alguns autores sugerem a 
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utilização da norma 6330 da ISO 2000, que tem um procedimento de lavagem e 

secagem para teste com tecidos sensíveis. Segundo esta norma para avaliação de 

materiais de fibras sensíveis, como os EPIs, deve-se utilizar detergentes sem clareador 

ótico (alvejante), os mesmos não devem ser submetidos a altas temperaturas 

(FRANCISCHINI, 2009). 
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3 Metodologia 

 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo. Tendo em vista que essa estratégia é a 

mais indicada nas ocasiões em que se deseja explorar profundamente assuntos como 

relações humanas, símbolos, significados, crenças, valores, ações e fenômenos. 

Este estudo é caracterizado como descritivo, que, segundo Marconi e Lakatos 

(2010), o objetivo é fundamentado pela descrição, registro, análise e interpretação dos 

dados sem a manipulação dos mesmos, como foi desenhado e apresentado os 

resultados neste trabalho.  

 O método utilizado foi o estudo de caso, pois se investigou um fenômeno dentro 

do seu contexto real (YIN, 2015). Sendo assim, para a realização da pesquisa foram 

selecionadas famílias produtoras de tabaco a partir de um banco de dados advindo da 

Assistência Técnica de Extensão Rural (ATER) da região Centro Sul do Rio Grande do 

Sul.  

 Este banco de dados é originário da parceria do Governo Nacional com 

organizações governamentais, não governamentais e sociedade civil na criação de 

políticas públicas para a redução do consumo e produção do fumo. Para tal, o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário lançou em 2013 uma chamada pública7 para seleção de 

instituições de ATER para apoiar os agricultores familiares em municípios de produção 

de tabaco e desenvolver a diversificação das atividades produtivas.  Uma das primeiras 

                                            
7Chamada Pública é um formato de licitação pública promovida pelo governo federal com intuito de financiar 

atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) focadas em públicos diferenciados, regiões específicas 
ou processos sociais.  
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atividades que a ATER realizou foi um diagnóstico da realidade dos produtores de fumo 

em cada região contemplada. 

 No Rio Grande do Sul dentro das regiões contempladas por essa chamada 

pública está o território Centro-sul localizado ao sul da capital Porto Alegre (figura 6). A 

aplicação foi realizada pelos agentes da ATER através de visitas individuais a cada uma 

das famílias rurais por meio de um questionário composto por perguntas fechadas e 

abertas. O questionário estava dividido em seis dimensões principais: dados básicos 

dos agricultores, dados sociais da família, dados da Unidade de Produção Familiar, 

dados das atividades produtivas e renda, dados da saúde e percepções quanto a 

diversificação do tabaco.  

 

 

 

Figura 6: Mapa da região pesquisada pela ATER 
Fonte: Google Maps (2017) 

 

 

 Os dados advindos das entrevistas foram sistematizados e codificados pela 

equipe da UFPEL constituída de professores, alunos de mestrado/doutorado e alunos 

de graduação, construindo um banco de dados disponível a ser utilizado pelos 

interessados (COTRIM et al, 2016). 
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 Como no questionário um dos tópicos abordado foi a saúde do fumicultor, 

partimos destes dados para a realização da pesquisa qualitativa. As perguntas 

realizadas ao produtor neste questionário foram feitas de forma global, ou seja, não 

eram destinadas a uma pessoa específica da família, mas a todas as pessoas que 

viviam na propriedade. O enunciado da questão 7 do questionário aplicado pela ATER 

dizia: “Alguém já teve algum dos problemas abaixo-relacionados e com que frequência 

(assinale x)”, tendo as seguintes opções de resposta: nunca, algumas vezes, com 

frequência, com muita frequência, sempre. O item 10 desta questão destinava-se a 

mensurar o uso de EPI na colheita e foi redigida da seguinte forma: “O EPI para 

colheita é usado?” A partir das respostas a esta pergunta foram selecionadas as 

famílias para as entrevistas semiestruturadas (Tabela 2). As escolhidas estão entre 

aquelas que responderam que “nunca” utilizavam o EPI e as que responderam que 

“sempre” utilizavam o equipamento de proteção individual na colheita de fumo. 

 
Tabela 2: Frequência de uso de EPI na colheita 
 

 Frequência Percentagem 

Nunca 197 23,9 

Algumas vezes 319 38,7 

Com frequência 180 21,8 

Com muita frequência 67 8,1 

Sempre 62 7,5 

TOTAL 825 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 O município de Camaquã foi selecionado para a realização das entrevistas. Entre 

os municípios analisados no banco de dados, Camaquã possui o maior número de 

dados válidos, além de apresentar equilíbriio entre as respostas “nunca” e “sempre”. O 

município está localizado a 129 km ao sul de Porto Alegre (figura 6) e conta com uma 

população de aproximadamente 63 mil habitantes (IBGE, 2016). Camaquã ocupa a 

nona posição no ranking dos maiores produtores de tabaco do Brasil (AFUBRA, 2017). 

 A partir dos dados de frequência de uso de EPI conforme levantamento realizado 

pela ATER, optou-se em entrevistar 16 fumicultores, sendo 8 que responderam 

“sempre” utilizar e 8 que responderam “nunca” utilizar o EPI na colheita. As entrevistas 
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foram realizadas em duas etapas. Em um primeiro momento, no mês de setembro de 

2016, visitou-se as propriedades dos produtores para fim de entrevista-los. Esta etapa 

foi realizada com o auxílio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER) de Camaquã.  

 As entrevistas foram realizadas com o membro da família que se encontrava na 

propriedade no momento de visita. Por difícil comunicação com os produtores, as visitas 

aconteceram perto do horário do meio dia, pois aumentava a probabilidade dos 

mesmos encontrarem-se em casa. Em alguns casos o homem da família participou da 

entrevista, em outros casos a mulher e/ou os dois participaram.  

 Esse fato está sendo abordado aqui, pois as falas transcritas estão em seu 

estado original, tendo palavras com a definição de gênero correspondente ao 

entrevistado, porém o anúncio estará sempre no masculino. Esta escolha se deu para 

evitar conclusões a partir da percepção de gênero. Assume-se que a questão de gênero 

é de importante debate no meio rural. No caso da fumicultura, e dos entrevistados em 

especial, assume-se que os dois participam da colheita, apesar de existir diferenciação 

por gênero na divisão do trabalho. Mesmo assim, optou-se em não fazer diferenciação 

de gênero, já que não é essa a discussão proposta aqui.  

 Em outubro de 2016, por ocasião da Feira da Agricultura Familiar, organizada 

pela Emater, dentro da EXPOFEIRA Camaquã, realizou-se a segunda etapa das 

entrevistas.  No mês de dezembro de 2016, a pesquisadora, participou de um dia de 

colheita, na propriedade de uma das famílias produtoras, para aproximar-se do objeto 

de estudo. Neste dia, a pesquisadora fez uso do equipamento de proteção individual 

recomendado para a atividade da colheita da folha de fumo. 

Além das entrevistas com os fumicultores foram realizadas duas entrevistas 

adicionais, sendo uma com o atendente da loja AFUBRA em Camaquã, no mês de 

outubro de 2016, e outra com um técnico agrícola de uma grande empresa fumageira 

atuante na região, no mês de dezembro de 2016. O objetivo da primeira foi entender 

quais equipamentos de proteção individual o produtor de tabaco buscava. E na 

segunda foi conhecer o trabalho realizado pelos técnicos agrícolas junto aos 

fumicultores.  
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As entrevistas foram gravadas depois de obtida a permissão dos entrevistos. 

Porém, alguns agricultores não permitiram a gravação das conversas, sendo utilizadas 

apenas anotações em blocos de papel. O roteiro das questões que foram guia para as 

entrevistas está na Apêndice A. 

 No total foram entrevistadas quinze famílias das dezesseis selecionadas, pois 

uma das famílias parou de plantar tabaco. Logo após a realização das entrevistas foi 

feita a transcrição das mesmas e as falas foram categorizadas conforme os conteúdos 

abordados. Nas falas, quando foram mencionados nomes de pessoas, os mesmos 

foram substituídos pela posição familiar que aquela pessoa representava para o 

entrevistado. Alguns erros de português foram corrigidos para evitar o constrangimento 

das pessoas envolvidas na pesquisa. Algumas expressões utilizadas pelos 

entrevistados de forma coloquial, como o encurtamento do verbo estar, foram mantidas 

e colocadas em itálico. As categorias são as subseções dos resultados apresentados 

no próximo capítulo. 
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4 Resultados e discussão 

 

 Os resultados e discussão serão apresentados na lógica da figura 7. A primeira 

discussão desta seção corresponde às raízes. As temáticas representadas como raízes 

são as bases em que a problemática desta pesquisa está consolidada. Quando buscou-

se alcançar os objetivos propostos aqui, os temas apresentados como raízes nessa 

figura acabaram surgindo nas entrevistas.  

Consecutivamente, serão apresentados os resultados que buscam alcançar os 

objetivos do presente trabalho, os mesmos estão expostos como folhas na planta de 

fumo que será guia desta seção. De baixo para cima, as folhas estão dispostas ao redor 

do caule “Uso de EPI na colheita” na seguinte lógica: Equipamento de proteção 

individual, Roupa utilizada na colheita, Manuseio do fumo úmido, Adaptações, Proteção 

das mãos e dos pés, Manuseio do fumo nas estufas, Limpeza dos EPIs. Estas folhas 

correspondem ao segundo objetivo da presente dissertação, o qual visa “Verificar a 

utilização e o manejo do Equipamento de Proteção Individual na colheita do tabaco”.  

A última folha, quase no topo da planta – Doença da folha verde do tabaco - 

corresponde ao objetivo “Analisar o entendimento dos agricultores quanto a Doença da 

Folha Verde do Tabaco”. Já as flores da planta, intitulada - Relação DFVT e uso de EPI 

– representa o último objetivo desta pesquisa, cuja meta é “Relacionar a frequência de 

uso do EPI observado no estudo quantitativo com o discurso do produtor”. 
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Figura 7: Planta guia para a apresentação dos resultados qualitativos 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

4.1 As raízes 

 

 Nesta seção descreve-se e analisa-se as raízes apresentadas pela planta guia. 

São temas importantes dentro da fumicultura brasileira, que apesar de não ser o 

objetivo desta pesquisa discuti-los, foram diversas vezes mencionados pelos 

entrevistados. Para facilitar a leitura, as raízes serão divididas em subseções.  

 

4.1.1 Desejo de parar 

 

Neste estudo a maior queixa dos produtores foi referente ao trabalho exaustivo 

que todo o ciclo produtivo exige, e consequentemente desencadeia problemas de 

saúde. 

 A penosidade da produção, principalmente nas fases da colheita e da secagem 

das folhas de fumo, em conjunto com outros motivos, em especial, aos malefícios à 

saúde do trabalhador, tem gerado um crescente desejo dos produtores mudarem de 
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cultivo. Quando questionados se almejavam sair da atividade do tabaco, muitos 

responderam que sim, argumentado que: 

 
Eu penso pelo trabalho, o trabalho do fumo é puxado, e é no verão, aquele 
calor. Chega em casa tarde, já todo doído e tem que arrumar o fumo na estufa, 
ainda cuidar das coisas da casa (ENTREVISTADO 2, 2016). 

  

 Em análise realizada por Cotrim et al, (2016), 65% das famílias entrevistadas têm 

desejo de sair da dependência do tabaco. Nessa pesquisa, a maioria dos produtores 

entrevistados afirmou desejar parar de produzir tabaco. 

 Partindo de outra perspectiva, ao analisar a fala do Entrevistado 9 (2016), 

percebemos uma abordagem diferente quanto ao desejo de parar de plantar fumo. 

Observe o trecho que segue: 

 
Eu tô parando de plantar fumo, ainda planto porque tenho umas contas que 
preciso pagar, mas a cada ano diminuo um pouco, mas tô parando porque a 
plantação de fumo vai acabar um dia. As pessoas estão parando de fumar, o 
governo quer que a gente pare. Então porque vou insistir num cultivo que um 
dia vai acabar (ENTREVISTADO 9, 2016).  

  

 Realmente o tabagismo vem diminuído a cada ano. No Brasil, nos últimos nove 

anos, o número de fumantes diminuiu em 30,7% (BRASIL, 2015). Porém a nível 

mundial, o consumo por tabaco ainda é grande, cerca de um bilhão e 200 milhões de 

pessoas fumam (THE LANCET, 2015). 

 Existe grande demanda por tabaco, a colocação da produção no mercado está 

garantida. Tentando compreender a perspectiva do entrevistado, que tem filhos 

pequenos, possivelmente pensa na tradição de produção na sua família. Já pensando 

nos filhos que vão sucedê-lo, começa a diversificar sua produção para transmitir aos 

mesmos outras práticas agrícolas e assim a sua família não ficaria dependente à 

produção de tabaco. Pois existe uma tendência para a diminuição do consumo de 

cigarro, já que é mais que comprovado os seus malefícios à saúde. 

 Consequentemente a produção tenderá a diminuir, além da possibilidade das 

indústrias fumageiras deslocarem seus investimentos para outros países onde as leis 

trabalhistas e ambientais sejam menos rigorosas. 
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 Para o Entrevistado 3 (2016), uma das causas do desejo de parar de cultivar o 

fumo é devido o processo de produção envolver quase o ano inteiro:  

 
Começa bom (referente a plantação de fumo) e termina ruim. Porque tu cansa 
demais, e não tem mais fim aquilo, sempre e sempre trabalhando. Finda uma 
ponta já tem que estar noutra. E arrumando as estufas, sempre tem (referente a 
atividades a serem realizadas ao longo do ciclo produtivo) (ENTREVISTADO 3, 
2016). 
 

 O ciclo vegetativo do tabaco é de aproximadamente 210 dias (para relembrar, 

figura 2), entretanto as atividades não acabam com a finalização da colheita. Após 

colher as folhas é necessário fazer a cura, depositando-as em estufas e mantendo os 

fornos acessos  durante as 24 horas do dia.   

 

4.1.2 Rentabilidade econômica 

 

 Os produtores entrevistados citam com muita frequência que o grande benefício 

de se produzir fumo é a rentabilidade econômica proporcionada pela atividade. Nas 

palavras do Entrevistado 2 (2016) fica evidente que o motivador principal de todo o 

empenho dispendido pelos produtores e seus familiares visa a recompensa econômica: 

 

Pra dinheiro, como se diz, é o fumo, aí as outras coisas mais para casa. O fumo 
é, para como se diz, pra fazer dinheiro. A gente até pensa (em largar a 
produção de fumo), mas por enquanto não tem alguma coisa que substitua a 
altura (em termos financeiros) (ENTREVISTADO 2, 2016). 
 

  

 Existem alguns aspectos que levam os fumicultores a continuarem nesse cultivo. 

Ao questionar se já havia pensado em mudar de produção, devido aos problemas de 

saúde associados ao cultivo de tabaco, o Entrevistado 4 (2016), por exemplo, afirmou 

que nunca pensou em parar: 

 

Não, nunca pensei. Já faz 45 anos que se planta fumo e não tem outra coisa. 
Esse ano mesmo inventei de plantar uma lavoura de milho. Gastei 10 mil só na 
AFUBRA comprando as coisas. Aí não entrou serviço, não entrou nada. Aí 
depois deu uma zebra, chuva demais. Deu para pagar a despesa enrascado. O 
milho sobra muito pouquinho. E se findar a plantação de fumo aqui pra nós, 
finda tudo, finda o interior (ENTREVISTADO 4 , 2016). 
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 A justificativa para que o produtor acredite que não tem outra coisa está 

relacionada ao pensamento quase unânime entre os agricultores de que em pequena 

propriedade na região não é capaz de reproduzir outro plantio que não seja o fumo, 

pois nenhum outro traz o retorno financeiro igual a esta atividade.  

Os fumicultores necessitam lidar com a limitação de recursos produtivos, em 

especial de terra e de equipamentos, para o desenvolvimento de outras atividades, 

como o milho e a soja. Então, o cultivo do tabaco torna-se a principal opção destes 

produtores. O risco incidente sobre estas alternativas é muito maior do que no cultivo do 

tabaco, tanto o risco de mercado, quanto de produção. Assim, o trecho citado acima 

mostra como as relações de trabalho indicam uma “subordinação ao capital e 

dependência do ‘macro mercado’ associado à produção de commodities” (RIQUINHO, 

2014, 78).  

 Na fala “e se findar a plantação de fumo aqui pra nós, finda tudo, finda o interior”, 

nos dá uma ideia do aprisionamento em que se encontra o produtor familiar na região 

predominantemente baseada na atividade do tabaco. Esse aprisionamento se dá 

através da relação do agricultor com as empresas fumageiras, as quais buscam sempre 

aprimorar a eficiência da produção por meio da gestão e de novos investimentos, o que 

gera “dependência e subordinação” (RIQUINHO, 2010). Muitas vezes a dependência é 

através de dívida que os agricultores adquirem junto à indústria. 

 

4.1.3 Comodidade propiciada pelo Sistema Integrado de Produção de Tabaco 

 

 Outro aspecto que favorece os agricultores a continuarem na fumicultura é a 

comodidade que o próprio sistema integrado oferece. Os produtores recebem em suas 

propriedades o pacote que inclui sementes, adubos químicos e agrotóxicos, juntamente 

com a assistência técnica fornecida pela indústria. Depois dos fardos estarem prontos, 

a empresa busca na propriedade, tendo o fumicultor conforto em não se preocupar com 

a logística e nem com a comercialização de sua produção. Dessa forma, os mesmos se 

encontram inseridos em uma “zona de conforto”. Não procuram “informação, não 

assumem e desejam mudanças e melhorias [...] essas são algumas questões 
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paradoxais que revelam valores e crenças que se confrontam com as limitações da 

realidade” (RUDNICK, 2010, 37). 

 Agricultores que não possuem o ensino fundamental completo, possivelmente 

têm maiores restrições para lidar com realidades mais complexas, e assim, associam-

se ao SIPT, pois este modelo oferece um pacote tecnológico com atividades 

operacionais definidas (COTRIM et al, 2016). 

 Outro aspecto importante que prende o fumicultor é a longa experiência na 

atividade. Por ser a atividade realizada cotidianamente ao longo dos anos e também 

pelos produtores não terem conhecimentos suficientes nem a segurança para produzir 

e comercializar outro cultivo, o fumicultor tende a continuar naquilo que lhe é familiar.  

 Os produtores da região não são novos nesta atividade agrícola. Conforme 

COTRIM et al (2016) os produtores da região Centro Sul plantam fumo em média entre 

20 e 30 anos. O que se confirma neste estudo qualitativo, as famílias já têm longa 

convivência, experiência e conhecimento da produção. Fazendo com que sigam 

cultivando aquilo que já produzem há tanto tempo. 

 

4.1.4 Diversificação e escolaridade  

 

 Como foi observado nas falas, os produtores subestimam a produção de 

hortaliças, frutas ou outros produtos que possam atender o mercado local, por 

acreditarem não gerar rendimentos suficientes para sustentar suas famílias. Assim, ao 

invés de utilizarem estas atividades como soluções para substituir o fumo, introduzem 

atividades anuais, como a soja, o milho, entre outras, que não trazem o mesmo retorno 

econômico por área quando comparado ao tabaco.  

O processo de diversificação não precisa estar associado à lógica econômica de 

comercialização. A ideia de diversificar a produção pode estar ligada a economia 

orçamentária da família, tendo em vista que a produção de outros cultivos na 

propriedade para a subsistência diminui os gastos gerados na aquisição de alimentos e 

suprimentos comprados no comércio comum.  

Esse processo também estabelece o contato do agricultor com o estilo de vida 

camponesa, não perdendo seus vínculos culturais nem o conhecimento técnico de 
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produção. A diversificação correlacionada com a produção para autoconsumo vai além 

de segurança alimentar, ela é um dos pilares para a manutenção da soberania 

alimentar de uma cultura.  

O estilo camponês é formado pelas antigas atividades, como também os hábitos 

alimentares que sempre existiram dentro da propriedade camponesa e que foram 

perdendo-se em função da modernização do campo e da adoção exógena de métodos 

de produção. Ainda mais na fumicultura, onde as decisões mais importantes partem das 

empresas fumageiras e não mais dos agricultores. 

 Portanto, Cotrim et al (2016) ao analisar quanto da alimentação é provida na 

propriedade, observou  que entre 25 a 50% da alimentação da maioria das famílias 

estudadas é produzida dentro da propriedade gerando um bom grau de segurança 

alimentar. Esse fato também pode ser apreciado nesta pesquisa, quando questionados 

se produziam apenas fumo em suas propriedades, todos os entrevistados responderam 

que produziam alimentos para a alimentação e também para alimentação dos animais, 

como nos exemplos contemplados nas falas dos Entrevistados 5 e 6 (2016), 

respectivamente: “Plantamos milho, feijão, tudo que é planta, assim, que é para comer, 

nós plantamos tudo. Não é só fumo”; “Planto fumo e milho. Milho para o gado, galinha, 

porco, criação”. 

 A baixa escolaridade recorrente na população rural está também presente entre 

os produtores de fumo. Segundo a AFUBRA (2017), 82% dos produtores não 

concluíram o ensino fundamental. Como foi apresentado na seção anterior, entre os 

produtores da região centro sul, 50% dos entrevistados não completaram o ensino 

fundamental e somente 38,5% o completaram plenamente. Um agricultor com maior 

número de anos na escola adquire habilidades mais amplas e diversificadas que o 

auxiliará na construção de estratégias profissionais mais avançadas e ampliação na 

própria vida social, o que aumentaria o custo de oportunidade de permanecer na 

atividade do tabaco. Portanto, produtores com baixo nível escolar, tendem a ter 

menores chances de se ocuparem em atividades alternativas. 

 Sendo assim, a baixa escolaridade pode ser considerada como um obstáculo na 

tomada de decisão de iniciar a diversificação agrícola na propriedade. Conforme Cotrim 

et al (2016, 12), pode-se “gerar lapsos quando esses agricultores forem defrontados 
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com problemas mais complexos como as estruturações de novos mercados ou troca de 

sistemas de produção, como no caso de alternativas de diversificação do tabaco”.  

 

4.1.5 Colheita: a etapa mais exaustiva 

 

O trabalho intenso realizado na lavoura foi citado entre os entrevistados, 

principalmente ao que concerne ao calor: “é no verão, aquele sol quente, é tudo 

manual” (Entrevistado 1, 2016).Nessa fala é possível observar a ênfase ao calor e a 

penosidade do trabalho. Como foi relatado pelos entrevistados, a etapa mais 

extenuante é a colheita, como também foi encontrado na pesquisa de Heemann (2009), 

justifica-se por acontecer entre os meses de dezembro a março, coincidente com o 

verão.  

 O cultivo de tabaco possui atividades na totalidade do ano. Os meses entre 

janeiro e março são os de maior concentração de uso da força de trabalho da família, 

pois se acoplam às atividades de colheita e secagem, outras atividades paralelas 

associadas à propriedade agrícola e à casa que a família não pode abandonar. O 

trabalho na lavoura de fumo, por ser considerado intenso, causando problemas de 

saúde (FIALHO, 2006; ALMEIDA, 2005; RIQUINHO, 2014). 

 De acordo com relatos dos agricultores, esta etapa é considerada por todos 

como a mais desgastante e penosa de todo o ciclo produtivo, pois o corpo é muito 

exigido. A colheita das folhas baixeiras, dentre todas as outras, é a que exige mais do 

corpo, pois o fumicultor precisa flexionar a coluna, como verificado na figura abaixo. 

Com apenas uma das mãos quebra-se o talo da folha e depositando-as embaixo do 

braço livre, segurando o máximo possível de folhas contra o corpo. 
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Figura 8: Agricultor abaixado para colher as folhas baixeiras. 
Fonte: Jornal Arauto 

  

 Esta posição pode ocasionar problemas lombares, incômodos nas pernas, 

braços e pescoço. O problema mais citado pelos produtores entrevistado foi dores na 

coluna, como pode ser observado na fala do Entrevistado 4 (2016): “Coluna é o que 

mais sofre. E tenho essa perna aqui (direita) estragada também. Tem dias que eu vou 

porque vou”. 

 Devido à condição ergonômica do cultivo, que obriga o produtor a realizar a 

colheita agachado (BECK, 2013; HEEMANN, 2009) é corriqueiro problemas lombares 

em fumicultores. Na análise quantitativa realizada com os dados da ATER, 21,5% 

afirmaram que alguém na propriedade sempre tem dores nas costas, enquanto 41,7% 

disseram ter algumas vezes e 5,6% afirmaram que sempre alguém tem dores nas 

costas (CORRÊA; COTRIM, 2016). Fassa et al (2014) também corrobora com estes 

dados, pois  44% dos entrevistados apresentavam algum quadro clínico de problemas 

lombares. Já na pesquisa de Heemann (2009), também efetuada com fumicultores, o 

quadro foi mais grave, sendo que 75% apresentavam dores de coluna, durante ou após 

a jornada de trabalho. 

 Além de problemas lombares, outras enfermidades e desconfortos são citados 

pelos produtores:  
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É um trabalho repetitivo, tipo eu tenho artrite de ficar colhendo, com uma mão 
só (ENTREVISTADO 2, 2016); Tem que carregar as trouxas. Aquelas trouxas, 
cada uma tem 50 kg. Tem que botar o veneno aquele também 
(ENTREVISTADO 3, 2016). 

 

 Continuando a análise, observe a fala de um produtor na entrevista: 

Os outros (referente aos outros serviços na fumicultura) não é tão difícil, sempre 
trabalha, tu nunca tem folga. O ano todo assim, tu fica trabalhando. Mas é que 
naquele ali (colheita) tu tem que correr muito para alcançar. E todo serviço tá 
ali. Aí não adianta trabalhar o ano inteiro e abandonar na colheita 
(ENTREVISTADO 3, 2016). 

 Este trecho mostra outro fato abordado pelos produtores, a importância da 

colheita para a rentabilidade da propriedade. Afinal, se não colhidas no período ótimo, 

as folhas perdem qualidade e consequentemente o prejuízo financeiro é certo. A 

colheita se apresenta como o período de mais tensão para os entrevistados. 

 Outro aspecto que contribui para a grande penosidade na colheita é a exposição 

dos fumicultores à ação do tempo. Muitas das ações realizadas pelos agricultores, 

como acontece na maioria das atividades agrícolas, são feitas ao ar livre, sob o sol. 

Alguns produtores ao se referirem à colheita fizeram referência ao calor, nas palavras 

do Entrevistado 1:  

 

O serviço é bem pesado. E sempre o problema é o verão, a colheita é bem 
difícil. E por causa do veneno também. É, que tem aquele horário, ou tu tem 
que ir às 8h da manhã, ou ir até tarde da noite, porque meio dia até as 3h, 4h é 
muito quente. E tu vê todo mundo na praia, atirado, de férias. E a pessoa lá no 
fumo, embaixo do sol. É difícil, mas a gente vai indo (ENTREVISTADO 1, 2016).  

 Também é na colheita que pode ocorrer a intoxicação pelo contato da folha 

úmida do tabaco ocasionando a doença da folha verde do tabaco, que será discutida 

em subseção posterior. A colheita deve ser realizada com algumas precauções para 

que esta doença seja prevenida.  

 Dando continuidade à pesquisa, depois de discutidas e enterradas as raízes, 

segue na próxima subseção, a primeira folha do nosso estudo qualitativo que trata da 

percepção dos fumicultores quanto ao uso do EPI na colheita. 
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4.2 As Folhas 

 

O segundo objetivo visa verificar a utilização e o manejo do equipamento de 

proteção individual na colheita. Para alcançar esse objetivo, os resultados encontrados 

foram divididos em categorias que deu origem as próximas subseções. 

 

4.2.1 Equipamento de proteção individual de colheita 

 

Figura 9: Planta guia – Percepção EPI na colheita. 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

  

 O EPI que deve ser utilizado na colheita não é regulamentado por nenhuma 

legislação ou por nenhum órgão governamental competente. O que existe é a 

vestimenta recomendada para colher o fumo, principalmente se ele estiver molhado. As 

pesquisas desenvolvidas para a adequação da melhor vestimenta destinadas a colheita 

são realizadas pelo Sinditabaco (SINDITABACO, 2017). Como apresentado nas seções 

anteriores, a importância do uso do EPI na colheita está relacionada à prevenção da 

intoxicação pela nicotina presente nas folhas de tabaco. A intoxicação pela nicotina 

causa a doença da folha verde do tabaco (RIQUINHO; HENNINGTON, 2014).  
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 Ao ser questionado sobre o que é o EPI de colheita, o fumicultor responde: 

“Luva, um casaco. Ele é meio um plástico. E tem uma calça também. Tudo de plástico, 

o que é ruim porque não transpira” (Entrevistado 1, 2016). 

 Um dos entrevistados se expressa sobre a utilização da proteção afirmando o 

que trabalhadores do mesmo setor convergem a respeito:  

 
É aquela roupa que a firma manda. Tipo um macacão. É uma blusa que vem 
até o punho e uma calça, de plástico. Tu coloca aquilo lá e começa a suar. É 
muito quente. A blusa tem um corte atrás mas não adianta muito. Colhendo no 
verão, com esse sol quente com uma blusa de plástico não tem condições 
(ENTREVISTADO 14, 2016). 

  

 Quando interrogado sobre a utilização do EPI de colheita, a reação entre os 

produtores, na sua grande maioria, foi de negação. Quando perguntados o porquê a 

resposta foi semelhante entre os entrevistados: “É muito abafado, passa um calor com 

aquela roupa. Imagina um dia abafado como hoje e coloca aquela roupa. Deus me livre, 

parece que vou desmaiar (Entrevistado 11, 2016)”.  

 Outro trecho para melhor exemplificar: 

 
Essas roupas que eles querem que a gente use não dá. Não é fácil o cara 
aguentar. Colheita no verão. Um calorão. Tinha dias que a gente ia às 7h pra 
lavoura. E não dava para aguentar o sol. Pra quem não é tão suador até que 
vai. Eu com aquelas roupas, se eu boto fico louco (ENTREVISTADO 4, 2016).  

 

 A reclamação quanto ao desconforto térmico ao utilizar o EPI não é nenhuma 

novidade. Assim como observado na pesquisa de Almeida (2005), em nosso estudo, os 

entrevistados também se queixaram do calor e do incomodo ao utilizar os 

equipamentos de proteção necessários à preservação da saúde.  

 Quanto ao “eles” citado acima pelo Entrevistado 4 (2016), diz respeito às 

indústrias fumageiras integradoras. Os produtores entrevistados comentam que a firma 

manda o EPI. Contudo ao serem questionados se a empresa fornecia o EPI de forma 

gratuita, todos os agricultores estavam cientes de que pagavam pela vestimenta. 

 

Vem junto com as coisas que a firma manda. Nós que pagamos, acho que 
custa uns 50 reais. Mas é a firma que entrega, ela sempre entrega junto, vem 
junto (ENTREVISTADO 10, 2016).  
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 Segundo informação obtida junto a um orientador de uma das maiores indústrias 

de tabaco do mundo, a empresa fornece o equipamento a preço de custo. Enviam um 

para cada pessoa que, legalmente, pode realizar o trabalho em cada família. Ao realizar 

o pedido, a empresa fica a par de quantos adultos participam na colheita e enviam o 

número de EPIs equivalentes. Esse procedimento é repetido todas as safras, ou seja, 

todos os anos os produtores recebem EPIs de colheita novos. 

 Os produtores mostraram-se confusos quanto à obrigatoriedade do uso. Os 

mesmos assinam um contrato, onde existem diversas cláusulas, e, em muitos dos 

casos, o fumicultor não as lê com toda a atenção. Esse fato pode ser observado nesta 

citação: 

 

Eles falam sempre para nós usar. Mas não sei dizer se ali tá escrito que é para 
nós usar a roupa. Mas ela (a empresa fumageira) manda junto e fala nisso 
bastante, na doença da folha verde essa (ENTREVISTADO 10, 2016).  

 

 Já o Entrevistado 7 (2016) possuí ciência de que o uso do EPI é obrigatório, 

apesar de não saber da responsabilidade contratual que está assumindo: “Tu sabe que 

esse EPI tu é obrigado a usar, porque mesmo quando a gente não quer eles mandam. 

O contrato eu nunca li direito mas é obrigado a usar sim”.  

 Entre as obrigações do produtor, previstas na cláusula 2.4 de um contrato 

padrão8 de umas das mais representativas empresas do estado do RS, destaca-se o 

item “k”:  

 
utilizar, e garantir que todos os que trabalham sob sua responsabilidade na 
execução deste contrato utilizem vestimentas impermeáveis em perfeito estado 
de conservação e funcionamento em todas as fases da cultura do tabaco, 
sempre que o mesmo estiver úmido e ou molhado. 

  

 A empresa lida com a preservação da saúde do fumicultor colocando uma 

cláusula que o obrigue a utilizar os equipamentos. Este fato gera muito debate acerca 

da transferência de responsabilidade, onde a empresa não se responsabiliza por 

nenhum dano que o produtor possa sofrer.  

                                            
8
 Para contemplar o contrato em sua integridade, vide o anexo A. 
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 Lembrando que este contrato garante a compra da safra, sendo que o agricultor 

recebe ainda o pacote tecnológico produtivo e mais orientação técnica. Em troca, o 

fumicultor, tem a obrigação de vender a sua produção à empresa. Não é um contrato 

trabalhista, de empregado e empregador. Sendo o fumicultor, de certa forma, 

independente. Ele é independente para cultivar o fumo sem prejudicar a sua saúde e de 

seus familiares, bem como sem poluir o ambiente. Porém ele é dependente no método 

de produção, na forma de cultivar a sua lavoura e no destino de sua safra. Nestas 

últimas situações o agricultor não tem poder de decisão. 

 Como foi abordado em nesta pesquisa, o papel do orientador técnico da 

fumageira junto aos produtores é de orientá-los para produzir de forma eficiente e 

correta. Como são diversas indústrias que atuam na região, o comportamento dos 

orientadores não é padrão. Mesmo os orientadores de uma mesma empresa podem se 

diferenciar uns dos outros. Para aprofundar o entendimento da prática do orientador 

técnico quanto ao uso de EPI pelos fumicultores, entrevistamos um destes ligado a uma 

grande empresa atuante no RS. Na fala deste Orientador Agrícola (2016), fica evidente 

a prática adotada por esta empresa: “O que a gente faz é conscientização. Isso aí, olha, 

da DFVT, falo todas as vezes que eu vou na casa do produtor [...] os nossos produtores 

já usam, se não usar tira o produtor fora, rescinde o contrato dele”.   

 Sobre rescindir o contrato com o produtor que não cumprir com o que foi 

acordado no contrato, o orientador explica:  

 

Ele (o produtor) assina se responsabilizando que tem que usar. Não sei se as 
outras empresas, mas a (nome da empresa) se pegar duas vezes o produtor 
que não tiver usando ele (EPI de colheita) [...] Se ele estiver com vestimenta 
imprópria, duas vezes, a empresa não assina mais contrato com o produtor [...] 
se eu encontrar duas vezes eu rescindo o contrato. Tá de manhã cedo, que tá 
com orvalho, e ele não estiver usando, vai receber uma notificação, que ele vai 
assinar e se acontecer de novo, aí descarta ele. Mas tem empresas menores 
que não fazem isso ai né (ORIENTADOR AGRÍCOLA, 2016). 

 

 Muitos produtores confirmaram a afirmação do orientador quanto à 

conscientização. Realmente os orientadores falavam sobre os riscos de colher o fumo 

molhado sem usar a vestimenta apropriada. Pode-se afirmar que a conscientização e a 

divulgação realizada pelas empresas, juntamente com o Sinditabaco, está chegando 
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aos fumicultores. Como pode ser observado na fala do Entrevistado 7 (2016): “Eles 

orientam nós a usar, sempre. Desse lado tem o orientador que orienta. Se nós não usa 

não é por falta de orientação [...] o orientador diz ‘tem que se cuidar para não ter 

problema, sabem como é as norma”.  

 Porém, alguns dos produtores entrevistados discordaram e comentaram sobre a 

orientação ser, em muitos dos casos, superficial: “No contrato diz que tem que usar. 

Mas é como eu te disse, ninguém respeita as regras e não tem ninguém para fiscalizar 

(Entrevistado 11, 2016). Quando questionado se o orientador falava sobre a importância 

do uso do EPI, o mesmo entrevistado respondeu: “Não, ele nunca falou. E ele nem dá 

muita bola pra isso, quando vai lá é para ver qualidade do fumo e como tá a lavoura”. 

 Outro ponto que pode ser discutido na fala do orientador agrícola é a forma de 

tratamento com os produtores que estão produzindo a matéria prima que é base para 

as empresas fumageiras. Em um primeiro momento, a regra de descarte pelo não uso 

do EPI de colheita, sendo que a discussão pode ser levada para o questionamento de 

adequação da vestimenta para o trabalho onde ela deve ser empregada. E, em 

segundo momento, o tratamento de descarte, quando o produtor “não serve” para a 

indústria, não faz mais parte do quadro de produtores e o problema que causou o 

descarte persiste.   

 Nesta pesquisa todos conhecem o EPI de colheita, chamando-o, muitas vezes, 

de “aquela roupa que a firma manda”. Isso acontece porque os produtores selecionados 

neste estudo possuem contratos com as empresas, e a mesma envia o EPI de 

aplicação e o de colheita junto com o pacote de cultivo. Os produtores pagam por ele, 

sabem de sua existência. Porém, a utilização não é algo comum entre os mesmos. 
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4.2.2 Roupa Utilizada na colheita 

 

Figura 10: Planta guia – Roupa colheita. 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

 Conforme a orientação do Sinditabaco (SINDITABACO, 2017), o fumicultor deve 

utilizar o EPI quando a folha do tabaco estiver molhada, não importa a etapa do cultivo. 

Muitos produtores entrevistados adotam essa prática, de usar a vestimenta 

impermeável na colheita durante a manhã, até o orvalho presente na folha secar e 

quando está chovendo. 

 

Ah usamos só de manhã quando o fumo está molhado pelo sereno. Quando tá 
seco não precisa usar. Por isso geralmente viemos mais tarde para a lavoura, 
quando o fumo já não tá mais molhado, para não ter que usar essa roupa. Não 
tem condições, ela é muito quente, parece que vais morrer dentro dela. Aí 
quando tem aquela chuva, aí nós usamos a roupa, aí ela é boa, porque tá 
nublado e não fica tão quente. Tinha que ter uma roupa que não fosse tão 
quente. Antes era diferente a roupa, era pior, com o tempo eles melhoraram. 
Antes era grossa e mais quente ainda, essa até que é boa. Uma vez eles 
fizeram uma que não adiantava nada, passava a nicotina, e quando 
precisávamos usar por causa de algum nevoeiro nos sentíamos mal, enjoado, e 
tínhamos que parar (ENTREVISTADO 10, 2016).   
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 O trecho acima mostra que os produtores tem entendimento da importância em 

usar o EPI quando o fumo estiver molhado. Porém isso não acontece com todos os 

fumicultores entrevistados.  

Eu sempre trabalho de manga cumprida, mas aquela roupa eu não consigo usar 
porque eu passo mal. Ela não transpira, sabe? Aquela roupa não transpira. E 
até hoje (dia quente), eu não vou de manga curta, porque na lavoura eu vou 
sempre de manga cumprida. Coloco aquelas camisa de seda mais levezinha. 
Saio para lavoura de manga cumprida, pode tá muito sol. E chapéu, aquele 
chapéu de pano, que tem, que tapa o pescoço (ENTREVISTADO 9, 2016).  

 

 Mesmo não utilizando o EPI, o produtor percebe a importância de se proteger. O 

agricultor evita o contato direto da folha com a pele ao usar manga longa. Ele tem essa 

atitude para evitar a sujeira proveniente da folha em seu braço, o que o deixa sujo e 

também pela consciência da doença da folha verde do tabaco, como também pode ser 

percebido na próxima fala do Entrevistado 10: 

Usamos essa que estamos vestindo agora. Uma camisa de manga cumprida, 
sempre de manga, até para não sujar os braços. Uma camisa mais grossinha 
também, mais resistente. Calça cumprida ou bombacha e nos pés botina ou 
bota de borracha.  

 Para tornar mais ilustrativo, segue a figura 11: 

 

Figura 11: Produtor de fumo na lavoura para realizar a colheita. 
Fonte: Acervo da autora 
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 Esta imagem revela a roupa que o entrevistado usa na colheita quando o fumo 

não está molhado. Chamando atenção para a camisa que é mais grossa que uma 

camiseta de manga cumprida, tornando mais difícil o contato da folha do tabaco com a 

pele. 

 Além do fato dos entrevistados usarem roupa normal na colheita quando o fumo 

está seco, outro ponto mencionado pelos agricultores foi a troca de roupa. Eles 

costumam chegar em casa, após ter colhido durante a manhã, e trocar de roupa para 

almoçar. Muitos possuem a prática de tomar banho para retirar com mais eficiência a 

resina deixada pelo tabaco.  

 

Hoje em dia o pessoal usa roupa de manga cumprida. E chegou em casa, acho 
que é difícil o pessoal que não chegou em casa, eu mesmo, se eu vou na 
lavoura, 11h eu tô chegando, primeira coisa que eu faço eu tiro aquela roupa, 

tomo banho e pra depois fazer almoço (ENTREVISTADO 8, 2016).  

 

 Outro comportamento relacionado a troca de roupa, refere-se a mudança da 

vestimenta na lavoura. O fumicultor vai com uma roupa normal para colher, quando 

começa a suar e a roupa fica muito molhada, ele troca por outra muda de roupa seca. 

Eu colho com roupa normal [...] camisa de manga cumprida, calça e botina. Eu 
sempre levo para lavoura outra muda de roupa. Porque a roupa fica molhada, 
encharcada de suor. Ai passa tudo, passa a nicotina. Ai depois da roupa tá bem 
molhada eu troco por outra seca e sigo trabalhando. Porque a roupa molhada 
também pode dar aquele problema da nicotina.(Entrevistado 15, 2016). 

 

 Se o entrevistado leva outra muda de roupa é porque percebe que a roupa 

molhada pode lhe causar problemas de saúde. Mesmo não usando o EPI 

recomendado, o fumicultor tenta se prevenir na forma que lhe parece mais cômodo. Já 

que o EPI é amplamente criticado pelos produtores por seu desconforto térmico. 

 Um ponto importante foi abordado pelo Entrevistado 8: 

 

Eu tava colhendo com a capa da firma o fumo molhado, ai ele secou e ai tirei a 
capa. A roupa normal que tava por baixo tava coladinha no corpo, molhada. Ai 
segui colhendo com essa mesma roupa, quando chegou o meio dia comecei a 
passar mal. Ai comecei a levar outra roupa para a lavoura, me escondia num 
lugar e trocava, só a parte de cima (ENTREVISTADO 8, 2016). 
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 Nesse trecho pode-se observar que mesmo com o fumo seco, porém com a 

roupa molhada, o produtor sentiu-se mal colhendo. Vale a ressalva da importância em 

trocar de roupa, caso ela esteja molhada, após tirar o EPI. O fumicultor percebeu que 

era a roupa molhada que a levou a um estado de mal estar, por percepção própria. A 

ação de trocar de roupa após tirar o EPI não é divulgada nos cartazes de 

conscientização e nem lembrada pelos orientadores. Porém muitos agricultores 

entendem que essa ação pode prevenir de intoxicação pela nicotina, levando-os a um 

quadro da doença da folha verde do tabaco. Na próxima subseção será discutida a 

vestimenta dos agricultores na lavoura quando a folha do tabaco está molhada. 

  

4.2.3 Manuseio do tabaco úmido 

 

Figura 12: Planta guia – Tabaco úmido. 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Quando questionados se tinham o EPI de colheita e quando o usavam, muitos 

entrevistados responderam que usavam apenas com o fumo molhado: 



78 
 

 
 

Temos, mas só pra quando tá bem molhado, de manhã, ou quando tá chovendo 
[...] com luva, bota de manhã, bota de tarde. Mas é plástico e tu não aguenta 
depois quando o sol tá quente. Se não tem sol tu fica tranquilo, se tiver 
fresquinho. Se não, não dá para ficar com a roupa (ENTREVISTADO 2, 2016). 

 

 Essa é a prática recomendada pelo Sinditabaco. Nos folders de conscientização 

da doença da folha verde do tabaco, distribuído pelos orientadores agrícolas, há a 

recomendação da utilização da vestimenta de colheita apenas quando o fumo estiver 

molhado. Pode ser pelo orvalho da madrugada ou pela chuva. Após secar as folhas, a 

orientação é que o EPI seja retirado e que os agricultores utilizem camisa de manga 

longa, calça e sapato fechado apropriado para o trabalho na lavoura (SINDITABACO, 

2017). 

 Os produtores não podem deixar de colher quando estiver chovendo. O 

Entrevistado 5 comentou da importância de colher no momento certo. Mesmo com 

chuva é preciso ir para a lavoura para não perder o período ótimo de colheita da folha. 

 

A colheita é assim, se nós tá colhendo, se chove ou não chove, colhe, tem que 
colher. Mas nós tem essas roupas para colher. Que vem da firma né. Que 
chama de EPI pra colher fumo (ENTREVISTADO 5, 2016).  

 

 Principalmente nessa situação é preciso usar o EPI. Os fumicultores que 

conhecem os problemas decorrentes do contato da pele com a folha úmida do tabaco 

geralmente se previnem e usam a roupa impermeável quando está chovendo. Por isso 

a divulgação da doença da folha verde e a conscientização junto aos produtores é algo 

essencial para a prevenção da doença. Entretanto, mesmo sabendo que pode ser 

prejudicial para a sua saúde, alguns agricultores não utilizam o EPI, mesmo quando 

está chovendo. Como pode ser notado em entrevista realizada com o Entrevistado 12. 

 Quando questionado sobre a utilização do EPI, ele respondeu que não o usa. 

Mesmo em caso de chuva a resposta sobre qual vestimenta usava não deixa dúvidas: 

 

Não, nunca vesti aquela roupa [...] É, ai coloca uma manga cumprida, uma 
calça. Depois chega em casa moída. Pingando. Ai no outro dia ta morrendo 
(risos). O marido quando for botar veneno ás vezes, ele coloca uma bota né. 
Coloca uma bota e vai embora (ENTREVISTADO 12, 2016).  
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 Esse trecho mostra como os produtores resistem em usar o EPI, mesmo com 

chuva e, em alguns casos, sabendo do perigo da doença da folha verde, eles preferem 

ir com roupa comum ao invés de utilizar a vestimenta impermeável. Alguns fumicultores 

inventam métodos para evitar o contato da folha de tabaco com o corpo. Tema de 

discussão da próxima subseção.  

 

4.2.4 Adaptações 

 

Figura 13: Planta de fumo – Adaptações. 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Como mencionado nas subseções anteriores, muitos fumicultores não utilizam o 

EPI de colheita devido ao desconforto térmico que sentem ao vesti-lo. Contudo, eles 

sabem do perigo de intoxicação que a folha do tabaco pode causar quando entra em 

contato com a pele. Dada essa informação, os produtores inventam novas vestimentas 

ou adaptam vestimentas utilizadas em outras atividades e ou situações.  

 O Entrevistado 13, ao ser questionado como colhia o fumo quando chovia, 

respondeu: 
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As vezes, depende da chuva né. Se for uma chuva branda eu vou com roupa 
comum mesmo. Camisa e calça. Mas se tiver meio forte e vejo que não vai 
passar coloco uma capa de chuva e fico com ela até passar a chuva 
(ENTREVISTADO 13, 2016). 

  

 Nesse caso, o produtor utiliza a capa de chuva (Figura 14) para evitar o 

desconforto da chuva. Mesmo de forma inconsciente, ele está se prevenindo da DFVT. 

No estudo publicado por Gehlbach et al, (1979), mostrou a prática dos produtores em 

utilizar uma vestimenta para colher fumo, uma capa de chuva emborrachada. Esta 

prática apresentou-se efetiva em retardar a absorção de nicotina, apesar de 

desconfortável para os trabalhadores envolvidos no estudo. Neste estudo, os 

produtores utilizam a capa de chuva como alternativa ao EPI enviado pela empresa e, 

geralmente, utilizam-na apenas quando chove. Na figura 14 evidencia-se um exemplo 

de adaptação realizada pelos fumicultores. 

 

 

Figura 14: Produtor colhendo o fumo utilizando capa de chuva 
Fonte: Gente da Gente (2017). 
 

 O Entrevistado 10 reconhece o risco da DFVT, porém prefere não utilizar a 

vestimenta de colheita, mas sim outro EPI, adaptando-o para esta situação. 
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Ah nós ás vezes usamos o avental do EPI do agrotóxico. Aquele é bem bom, é 
grosso, e fecha atrás, então a parte das costelas onde aperta o fumo fica 
protegida. E não é tão quente como essa roupa da colheita (ENTREVISTADO 
10, 2016).  

 

 Para melhor exemplificar, trouxemos a figura15:  

 

Figura 15: Avental utilizado na aplicação de agrotóxico. 
Fonte:Sayro (2017) 

  

 O avental que pertence ao EPI de aplicação do agrotóxico é complementar para 

a proteção ao contato com substâncias tóxicas que o agricultor vai precisar lidar no seu 

trabalho na lavoura. Apesar de ser feito de material impermeável, ele não é ideal para a 

proteção de contaminação da nicotina.  

 Como o entrevistado realça, ele protege a região das costelas, porém as axilas 

ficam expostas. Elas produzem suor, tornando essa área do corpo úmida, facilitando a 

absorção da nicotina pelo corpo do fumicultor. O produtor ao armazenar as folhas 

colhidas embaixo do braço antes de largar na trouxa, usando apenas esse avental está 

correndo sério risco de intoxicação. Então é um erro acreditar que com essa vestimenta 

o agricultor estará protegido.  
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 Para o Entrevistado 6 o EPI de colheita não funciona. A umidade passa por ele e 

o produtor passa mal mesmo usando-o. Por isso o agricultor prefere utilizar um saco 

plástico: 

 

Mas aquilo (EPI de colheita) não adianta, ela bandeia umidade igual. Ai não 
resolve [...] Eles mandam, mas ela bandeia, não adianta [...] A é, quase 
ninguém usa. Aquela roupa não dá. A gente usa um saco, esses de plástico. A 
gente corta ele e faz um buraco para cabeça e para os braços e colocamos. 
Preferimos usar isso do que usar essas roupas (ENTREVISTADO 6, 2016).  

  

 O Entrevistado 3 (2016), também abordou a ineficácia (sem apresentar 

desempenho em situações ideias) e a falta de efetividade (desempenho em situações 

reais) do EPI, como pode ser observado nas falas a seguir: “Não, mas passa. Passa 

tudo[...] Aquilo passa. E tu também não consegue respirar ali dentro [...] É um calor, 

cruzes”. O agricultor alega que a roupa não ajuda na proteção contra a absorção da 

nicotina, além de apresentar enorme desconforto térmico e assume que não usa o EPI 

de colheita. 

 No estudo que avaliou a vestimenta padrão utilizada durante a colheita das 

folhas de tabaco e implicações na prevenção da DFVT, Selmi et al, (2016), conferiu um 

grau de confiança ainda maior à vestimenta recomendada pelo Sindicato Interestadual 

da Indústria do Tabaco (Sinditabaco) junto com suas empresas associadas. O estudo 

comprovou cientificamente que a vestimenta de colheita assegura uma diminuição de 

98% da exposição dérmica, sendo considerada altamente eficiente no controle do 

problema. Neste estudo alguns produtores reclamaram da eficácia do EPI. Alegando 

que esse era um dos motivos que deixavam de usar a vestimenta.  

 Outro resultado apontado pelo estudo de Selmi et al (2016), foi o fator de 

penetração da nicotina pelas regiões do corpo. O tronco, as pernas e os braços 

obtiveram o maior fator de penetração, sendo assim, importante ressaltar a ineficiência 

do avental que é componente do EPI de aplicação de agrotóxico no uso da colheita das 

folhas de fumo. Se mesmo usando a roupa específica para a ação já existe penetração 

da nicotina, usar o avental, que nem cobre toda a região do tronco do produtor não 

evita a prevenção da doença da folha verde do tabaco.  
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4.2.5 Proteção das mãos e dos pés 

 

Figura 16: Planta guia – Mãos e pés 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 As mãos e os braços são as partes do corpo do fumicultor que mais entram em 

contato com a folha do tabaco no momento da colheita. Nesta pesquisa o EPI mais 

utilizado foi a luva, assim como no estudo de Martins et al (2016), onde cerca de 93% 

dos pesquisados utilizavam a luva na colheita. 

 Segundo o cartaz de conscientização do SINDITABACO, a luva indicada para a 

colheita quando o fumo estiver molhado é a de nitrila (figura 17) e com o tabaco enxuto 

é a preta emborrachada (figura 18). Porém os produtores não costumam usar a luva de 

nitrila, mesmo com o tabaco molhado. O foco da luva é que seja impermeável e dessa 

maneira dificulta a transpiração da mão. Por isso muitos agricultores preferem as luvas 

pretas emborrachadas. 
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Aquelas pretinhas comuns. As pretinhas que a gente usa quando tá o fumo 
molhado passa tudo.  Não adianta. E se usa de borracha (luva de nitrila) sua 
tudo por dentro. Cai as pele tudo (ENTREVISTADO 12, 2016). 

 

Figura 17: Luva de nitrila 
Fonte: Cartaz de conscientização da Souza Cruz (2016) 
 

 

Figura 18: Luva preta de borracha. 
Fonte: Acervo da autora. 

  

 Em pesquisa realizada por Almeida (2005) ficou evidente que os fumicultores 

consideravam as luvas desconfortáveis, alegando que não eram anatômicas. Na 

presente pesquisa, quando questionados sobre as luvas que utilizavam, geralmente os 

produtores respondiam que usavam a luva preta e não a de nitrila, pois esta suava 

muito a mão e começava a descascar a pele.  

 Um dos produtores comentou que utiliza duas luvas para realizar a colheita: 
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Eu uso a de plástico por baixo mais a outra por cima. Se eu usar só a de 
plástico, o que acontece, ela rasga muito. Aí eu uso aquela de hospital, a 
cirúrgica e uso a de pano por cima. Porque ai não rasga (ENTREVISTADO 9, 
2016).  

 Vale observar que o fumicultor em questão também trabalha em uma padaria. 

Para aumentar a renda da família e também para ficar próxima da filha que sofre de 

epilepsia, ele trabalha em casa como confeiteira. Por isso ele presa tanto pela higiene 

das mãos.  

 A luva que os produtores geralmente procuram é a da figura 18. Entrado em 

contado com um dos atendentes da loja AFUBRA Camaquã, ele destacou a alta 

demanda também para as luvas representadas pela figura 19: 

 

 

Figura 19: Luva branca de pano. 
Fonte: Acervo da autora. 

 

 Quando o atendente foi questionado sobre a eficiência da luva branca de pano 

ele respondeu: 

 Ela passa umidade. A que não passa tanta umidade é essa aqui (emborrachada 
de um lado e no outro não é – luva preta). Mas por causa da flexibilidade o 
pessoal optou por essa aqui [...]A luva ideal mesmo, o certo mesmo, seria a 
luva de borracha (nitrila) mesmo que acompanha o EPI. Mas a luva de borracha 
é o seguinte, a tua mão fica suando, ainda mais que é numa época de calor. Os 
produtores não querem usar ela porque a pele começa a ficar enrugada e 
começa cair o couro. Por isso que o pessoal tem um pouco de receio de ficar 
usando essas luvas (nitrila) porque não dá para aguentar. Mas o indicado 
mesmo, por o tabaco ser uma cultura que vai muito agrotóxico, precisa ser essa 
aqui de borracha (nitrila). A branca rasga. A preta é mais resistente. A 
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resistência do material da luva preta é maior. Precisa de três pares da branca 
para acompanhar a preta. E o preço é o triplo.  

 A proteção das mãos é muito importante para evitar a intoxicação do produtor 

pela nicotina. Na pesquisa de Selmi et al (2016) que testou a eficácia do EPI de 

colheita, ao analisar as regiões do corpo que mais estavam expostas a nicotina, mesmo 

que estivessem utilizando a vestimenta adequada, as mãos foram uma das regiões 

mais expostas. Porém, apesar de ter ampla exposição externa, as mãos apresentaram 

pouca exposição interna, por possuir o menor fator de penetração (0,2%) entre as 

regiões do corpo. Entretanto, este resultado, foi obtido para a luva de nitrila e não se 

pode concluir nada em relação as luvas pretas que são normalmente utilizadas pelos 

produtores entrevistados. 

 Observou-se que todos os produtores entrevistados usam luvas na colheita, 

corroborando os achados de Heemann (2009), o qual afirma que entre os EPIs mais 

utilizados pelos agricultores estava a luva. Mas, mesmo sendo o EPI mais utilizado, 

apenas 54,8% dos entrevistados a utilizavam. Ou seja, os equipamentos de proteção e 

preservação ainda são pouco utilizados pelos fumicultores, como também demonstrou 

Etges (2001). 

Quanto à proteção dos pés, a orientação divulgada no cartaz de conscientização 

da Souza Cruz (SOUZA CRUZ, 2016) mostra que o calçado utilizado para colher o 

fumo úmido deve ser impermeável e apropriado para o uso agrícola (figura 20). Já 

quando o fumo estiver enxuto, apenas é recomendável que seja um sapato fechado.  

 

Figura 20: Botina recomendada para o trabalho na lavoura 
Fonte: Cartaz de conscientização da Souza Cruz (2016) 
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 Entre os entrevistados, o calçado utilizado para colher o fumo é bastante variado. 

Eu uso direto, agora que acostumei a usar bota [...] A de borracha. É que tu 
acostuma, senão os teus pés racham tudo na terra. Com o sereno e com a terra 
(ENTREVISTADO 7, 2016).  

 

 O comportamento de utilizar sapato fechado também se aplica ao Entrevistado 4, 

que ao ser questionado sobre o que coloca nos pés para colher o fumo, respondeu: 

“Bota ou botina. Se eu sair de chinelo para a lavoura volto com o pé arrebentado. A 

maior parte é com essa bota de borracha”.  

 Ao ser interrogado sobre o sapato que os fumicultores mais procuravam na 

AFUBRA, o atendente respondeu:  

 

Alguns usam essa daqui, a branca (figura 21). Quem tem mais dinheiro compra 
essa aqui, quem tem problema de coluna. Ou tem o pessoal que prefere essa 
siliconada (figura 22). Mas a realidade é que o pessoal usa botina (figura 23), 
pelo conforto e pelo calor. E pela botina não passa umidade. Só se enfiar o pé 
dentro na água e ficar com ele dentro da água para começar a molhar. Porque 
no sereno molhado de manhã, pode caminhar por ele que não tem problema 
nenhum.  

 

 

 

 

Figura 21: Bota de borracha 
branca 

Figura 22: Bota de borracha 
siliconada. 

Figura 23: Botina 

       Fonte: Afubra Camaquã 

 Na pesquisa de Etges (2001), as botas foi o EPI com maior frequência de uso, 

cerca de 87% dos produtores entrevistados afirmaram usar sempre. No presente estudo 

a utilização de botas não foi unânime, como pode ser observado na fala do Entrevistado 

11: “Depende do clima. Se tiver quente manga curta, se tiver mais nublado cumprida e 

assim vai. É de chinelo, ás vezes pé no chão, não é bota nem botina”.  
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 O Entrevistado 11, juntamente com o 3, foram as únicas exceções quanto ao uso 

de botas. O Entrevistado 3 afirmou ir sempre de chinelo para a lavoura. As regiões das 

pernas apresentaram fatores de penetração de nicotina maiores do que outras regiões 

do corpo na pesquisa de Selmi et al (2016), cerca de 8,6% de fator de penetração. As 

botas, principalmente as de borracha, como as das figuras 22 e 23, ajudam a evitar o 

contato dos pés, como também das pernas do agricultor com as folhas de fumo, além 

de outros elementos nocivos como contatos com animais peçonhentos, por exemplo.  

 O Entrevistado 10 e sua família sempre usam bota de borracha. Quando 

abordado sobre o desconforto térmico apresentado por esse calçado, o agricultor 

respondeu: 

 

É por causa dos bichos e alguma coisa que possa machucar o pé. Na verdade 
é que é costume, porque a lavoura geralmente não é limpa que nem essa, 
quase sempre tem um monte de pasto nos pés, ai é bom proteger os pés. E 
essa bota de borracha comprando um número maior que o pé, não fica tão 
quente. E também porque é mais barata. Essa bota custa uns 50 reais e dura 
uns quantos anos (ENTREVISTADO 10, 2016). 

 

 Vale lembrar que as botas são adquiridas pelo produtor e que os dois tipos de 

luvas são entregues pela empresa, porém pagas pelo produtor. A de nitrila faz parte do 

conjunto de EPI para a colheita e a preta vem à parte. Cada colhedor recebe um 

conjunto de EPI mais um par de luvas pretas. 
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4.2.6 Limpeza do EPI 

 

Figura 24: Planta guia – Limpeza do EPI 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Para o EPI de colheita não existe recomendação acerca de sua limpeza, 

diferentemente do EPI para a aplicação de agrotóxico (VEST SEGURA, 2016). Caso a 

descontaminação (limpeza) seja feita de forma incorreta, poderá danificar o tratamento 

de hidrorrepelência existentes nas vestimentas e comprometer a sua efetividade. 

 Ao longo da pesquisa observou-se que os entrevistados costumavam lavar os 

EPIs. Várias formas diferentes de lavagem foram referidas: 

 

Não pode secar no sol, tem que secar na sombra. Não lavar com sabão, só com 
água (ENTREVISTADO 5, 2016). 

Na mão, com sabão (ENTREVISTADO 7, 2016).  

O EPI dou uma enxaguada, não dá para esfregar ele (ENTREVISTADO 2, 
2016). 

Aah mas não esfregamos, só deixamos de molho num balde e colocamos para 
secar depois que o sol não está mais tão forte (ENTREVISTADO 10, 2016). 
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Quem lava é a mulher, mas acho que é na mão. Na máquina deve estragar [...] 
O orientador nunca disse nada, não que eu me lembre (ENTREVISTADO 14, 
2016). 

 Há um questionamento sobre a efetividade do EPI após ser lavado 

(FRANCISCHINI, 2009). O que se percebeu no presente estudo foi a falta de 

conhecimento sobre o assunto por parte dos produtores. Eles não sabem como 

proceder em relação à limpeza do EPI e utilizam o processo que acham o mais 

adequado. 

 Nenhum entrevistado afirmou lavar na máquina. Apesar de não ter informações 

sobre o melhor procedimento de limpeza para o EPI de colheita, sabe-se que a 

máquina retira a hidrorrepelência dos equipamentos de proteção para a aplicação de 

agrotóxico. Então, acredita-se que ocorre a mesma danificação ao EPI de colheita, caso 

seja lavado de forma agressiva, esfregando-o muito, ou com água sanitária.  

 Quanto as demais roupas utilizadas na lavoura, todos utilizam a máquina de 

lavar para realizar a limpeza: 

 

A tem que botar um pouco de quiboa junto [...] Na lavadeira. Aquela gosma não 
sai direito (ENTREVISTADO 3, 2016).  

Lava na máquina. Eu chego ao meio dia e a roupa já vai pra máquina. Aquela 
roupa não dá pra usar mais (ENTREVISTADO 4, 2016). 

 

 Todos comentam do estado deplorável de sujeira em que as roupas costumam 

ficar após um turno de colheita. As roupas, uma vez utilizadas na colheita, ficam sendo 

sempre utilizadas para essa atividade, pois elas encardem e as manchas deixadas pela 

“gosma” do fumo não saem. 
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4.2.7 Manuseio do fumo na estufa 

 

Figura 25: Planta guia – Manuseio na estufa 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Outra etapa do ciclo produtivo do tabaco que envolve o contato da pele do 

produtor com as folhas de tabaco é no momento de colocar as folhas nas estufas para 

secarem. Vale ressaltar que as folhas de fumo, logo após serem colhidas, vão para as 

estufas, para ali serem postas na posição de secagem que depende do modelo de 

estufa que o produtor possui em sua propriedade. 

 Quando questionados sobre a vestimenta que utilizavam nas estufas foram 

unânimes. Todos manuseiam o fumo vestindo roupas normais. Devido a alta 

temperatura dentro do recinto, as vezes os fumicultores ficam sem camisa. A fala do 

Entrevistado 10 ilustra bem esse comportamento: 

 

Depois da sesta a gente coloca o fumo na estufa. Essas estufas de agora são 
bem melhor do que as de antigamente. Aquela que tinham que costurar as 
folhas. Aquilo era um inferno, costurar uma por uma. Essas agora são como tás 
vendo aqui. Três bandejas e vai colocando as folhas em pé. É um bafo aqui 
dentro, porque não tem ventilação, mas bem melhor do que antes [...] Eu e o 
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[nome do filho] ficamos sem camisa, a [nome da esposa] ás vezes fica de 
biquíni, é muito abafado (ENTREVISTADO 10, 2016).  

 

 Quando questionado sobre a utilização de luvas: “Sim, porque é a mesma coisa 

né. A sujeira é a mesma. Ah o [nome do filho] que não gosta. Ele não usa” (Entrevistado 

10, 2016). Quanto ao uso de luvas, a resposta dos produtores ficou dividida entre 

sempre e nunca. 

 

Não, aí é na base da mão. Colocamos todas as folhas em pezinho 
(ENTREVISTADO 3, 2016). 
 
Luva todos nós usamos. Eu, meu marido, meu guri. Usamos luva até na estufa, 
porque a meleca é a mesma (ENTREVISTADO 2, 2016). 
 
Na estufa não. Só pra colher ele mesmo (ENTREVISTADO 6, 2016). 
 
A luva a gente usa direto porque encarde as mãos né (ENTREVISTADO 7, 
2016). 
 
Eu uso, mas meu marido não usa. Mas eu uso, pra mim é a mesma coisa que 
na lavoura. A mesma sujeira. O marido não gosta porque acha difícil de 
manusear (ENTREVISTADO 12, 2016).  
 

  A utilização da luva na estufa é de estrema importância. O contato da pele com 

as folhas de fumo, em um ambiente quente, onde o corpo começa a transpirar pode 

aumentar o fator de penetração da nicotina e causar sintomas de intoxicação. Um fator 

abordado pelo entrevistado 10 foi o bafo quente gerado pelas folhas de fumo verde 

quando amontoadas em trouxas. 

 As folhas depois de colhidas são colocadas em trouxas no chão (figura 26), na 

própria lavoura, para depois serem levadas até o meio de transporte (carretas ou zorras 

de tração animal ou mecânica) que as transportará até a estufa. Muitas vezes o 

produtor transporta o fumo (folhas) colhido até a estufa e somente no outro dia 

manuseia as folhas para acondiciona-las na estufa. As folhas ficam apertadas nos 

montes, e com o calor, entram em estágio de fermentação. Quando o fumicultor abre os 

montes e começa a colocar as folhas nos lastros9, as sente quentes, expelindo um bafo 

com odor bastante forte e enjoativo.  

                                            
9
 Lastros são pequenas tábuas de madeira como os lastros de uma cama. 
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Figura 26: Trouxa com folhas para depois serem levadas para as estufas. 
Fonte: Acervo da autora (2016).  

 

 Na fala do Entrevistado 10: 

Na estufa tem outro problema. Depois que a gente traz as trouxas da lavoura 
com o fumo, temos que arrumar na estufa em seguida. Senão as folhas 
começam a fermentar dentro da trouxa, ficam quentes e sai um bafo delas. Eu 
chamo de bafo do fumo quente. E isso também faz mal. Faz tão mal como 
colher o fumo molhado. Dá enjoo. Por isso que tem que colocar em seguida as 
folhas (ENTREVISTADO 10, 2016).  

 

 O Entrevistado 13 também comentou sobre esse bafo: 

Na estufa é bem quente. E com as folhas tudo lá dentro começa a soltar um 
cheiro que deixa a gente enjoado. Tem que colher e botar as folhas logo na 
estufa... Quando abre as trouxas as folhas chegam a queimar de quente, sai um 
vapor (ENTREVISTADO 13, 2016). 

 

 Esta informação é relevante e merece estudo mais aprofundado sobre os efeitos 

do bafo quente na saúde do produtor. O processo de colocar as folhas do fumo na 

estufa é paralelo a colheita, deve ser realizado da forma que não apresente risco à 

saúde e nem mal-estar ao produtor. 
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Figura 27: Produtor arrumando as folhas na estufa. 
Fonte: Acervo da autora (2016). 

  

 Aqui termina a discussão dentro do primeiro objetivo proposto por essa pesquisa, 

qual seja de verificar a utilização e o manejo do equipamento de proteção individual na 

colheita do tabaco. Ao longo das subseções descreveu-se e discutiu-se acerca da 

percepção do agricultor quanto ao EPI e como ele o maneja. Qual a roupa que 

normalmente o produtor utiliza na colheita do tabaco, principalmente quando ele está 

úmido. Também foram abordadas as adaptações utilizadas pelos fumicultores ao invés 

do EPI. Outros pontos abordados nas subseções anteriores a proteção dos pés e das 

mãos, partes que estão altamente expostas na colheita do tabaco e que merecem 

atenção especial.  

 Constatou-se também que os fumicultores tem parco conhecimento sobre a 

limpeza dos EPIs. Falta informação por parte da indústria e do sindicato sobre a 

durabilidade da vestimenta de colheita como também do melhor processo de limpeza 

sem comprometer a sua efetividade. Por fim, tratou-se do manuseio do tabaco nas 

estufas devido a recorrência deste assunto nas entrevistas. Boa parte dos agricultores 

não percebe que estão pondo em risco o seu bem-estar ao manusearem as folhas sem 

luvas e roupas adequadas nesta fase do processo produtivo. E este comportamento é 

justificado pela inadequação da vestimenta para a atividade. 

Na próxima subseção será tratada a percepção dos agricultores quanto à doença 

da folha verde do tabaco. Terceiro objetivo desta pesquisa e mais uma folha da planta 

guia, como mostra a figura 28. 
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4.2.8 Entendimento dos fumicultores da doença da folha verde do tabaco - DFVT 

 

 

Figura 28: Planta guia – Percepção dos fumicultores da DFVT 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Esta subseção atende ao segundo objetivo que busca desvelar o entendimento 

dos agricultores sobre a doença da folha verde. A produção de tabaco é associada a 

riscos ocupacionais que podem causar problemas de saúde (ETGES, 2002; ALMEIDA, 

2005; HEEMANN, 2009). Muitos dos agricultores entrevistados aqui percebem isso. 

Observa-se a resposta dada pelo Entrevistado 11 ao ser questionado se desejava parar 

de plantar tabaco: 

[...] tem aquela gosma que mela, se suja, se você vai tomar um café e se não 
tiver uma boa fonte de água para lavar as mãos, já vai tá se envenenando, 
porque o próprio fumo já tem veneno. Tás vendo? Já tás te envenenando. Eu 
quando morava XXX nunca tive problema de pressão. Vim trabalhar com fumo 
já tive problema de pressão. Tu pega frio e tá cuidando da estufa num dia de 
chuva, aí você vai lá naquele calor, abre a tampa do forno, bota lenha no fogo e 
sai de corpo quente. Aí o corpo sofre (ENTREVISTADO 11, 2016). 
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 Claramente o produtor associa o problema de hipertensão com a produção de 

fumo. Além de perceber que o próprio fumo possui “veneno” que pode envenená-lo. 

Entendemos aqui que o entrevistado se referia a nicotina e a intoxicação que o contato 

das folhas do fumo com a pele pode gerar. Outro produtor, ao ser interrogado sobre o 

EPI de colheita e o porquê da necessidade de usá-lo, respondeu que havia algum 

problema relacionado com a nicotina. Veja na fala dele: 

 

Dizem que é a nicotina que tá muito alta de manhã. Eu não sei o que é que tem, 
que passa quando a folha tá molhada. E como falam, faz mal, tem gente que 
faz mal mesmo (ENTREVISTADO 2, 2016).  

 

 O produtor conhece a doença, relaciona-a com o fumo molhado, porém não sabe 

explica-la direito. Quando questionados se já haviam passado mal colhendo fumo, a 

maioria respondeu que já havia se sentindo mal. Mas mesmo entre os produtores que 

revelaram nunca ter se sentindo mal devido a DFVT, eles reconhecem que existe o 

perigo e/ou conhecem alguém que já passou mal na colheita. Algumas falas de 

produtores que nunca se sentiram mal colhendo o fumo, mas conhecem casos 

importantes de DFVT. 

 

Eu nunca tive problema, mas sei de muita gente que passou mal colhendo 
fumo. Se vai colher fumo molhado, na parte da manhã, com sereno, vai parar 
no hospital. Com vômito, diarreia, dá de tudo né. Aqui por enquanto não deu, 
graças a Deus nunca deu (ENTREVISTADO 1, 2016). 

[...] só que tu não consegue colher com sereno. Tu começa mais tarde mas vai 
até mais tarde também. É que dá dor no estômago e coisa por causa da água 
no fumo. Entra pela pele, ai molha toda tua roupa e se tu não trocar chega em 
casa passando mal já. Não passamos mal porque vamos umas 9h 
(ENTREVISTADO 3, 2016). 

   

 Um dos produtores descreveu os sintomas da doença da folha verde de forma 

curiosa: “Se eu apanhar fumo com sereno assim, ou com chuva, de noite eu tô bêbado. 

Má olha, é bêbado mesmo. Tonto e enjoado” (ENTREVISTADO 4, 2016).  
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 A tontura e o enjoo são os sintomas mais comuns manifestados pela doença da 

folha verde. O Entrevistado 5 (2016) também comenta de sentir incômodo estomacal: 

“Só se nós colher fumo molhado, ai sim, pega direto no estômago”. Quando 

questionado se havia se sentido a mesma coisa com o fumo seco, o mesmo respondeu: 

“Não, nunca deu”. 

 Nessas falas nota-se que os produtores percebem a relação da doença com o 

fumo molhado. Por isso muitos agricultores adotam a prática de ir mais tarde para a 

lavoura como mencionou o Entrevistado 3 na fala acima. Como já visto antes, a nicotina 

presente nas folhas de tabaco pode ser prontamente absorvida pela pele, 

principalmente quando as folhas estão molhadas. Sendo assim, ir para a lavoura após o 

orvalho ter secado é uma ação preventiva. 

 De acordo com a literatura, o tabagismo está correlacionado com a diminuição 

dos efeitos da DFVT. Quem fuma, já possui nicotina no sangue, então não sente os 

sintomas de intoxicação. Este fato foi observado pelo agricultor:  

 

Se a pessoa, que nem meu marido que fuma, dai ele não passava mal porque 
ele tem a nicotina no corpo, entende? Ai ele não passava mal, e a gente não. E 
hoje em dia já é mais raro acontecer. Acontece mas é menos (entrevistado 7). 

 

 Trapé-Cardoso et al (2003), Arcury et al (2001), Fassa et al (2014) encontraram 

em suas pesquisas que DFVT foi estaticamente mais frequente entre os não fumantes 

do que entre fumantes, pois os últimos desenvolvem tolerância à nicotina. O ato de 

fumar durante a colheita pode ser usado pelos agricultores como uma estratégia de 

tolerar os sintomas relacionados com a doença. Essa atitude certamente não deve ser 

usada como estratégia, já que o tabagismo está associado a uma variedade de 

doenças crônicas. 

 O caso mais sério revelado nas entrevistas foi apresentado pelo Entrevistado 10: 

 

Agora, teve uma vez, que eu passei bem mal e a [nome da esposa] também. 
Não ao mesmo tempo, mas com os mesmos sintomas. Que é dessa doença da 
folha verde que falam que o fumo tem, de colher o fumo molhado. Mas 
passamos mal mesmo, uma coisa estranha, parecia que a gente ia morrer. 
Ficamos que nem pinto “apesteado”, sem conseguir se mexer. Não conseguia 
dormir. Tremor, calor, sua muito.  Enjoado, bem mal e uma geleira nos pés e 
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um calor em cima, uma coisa bem horrível, nem sei explicar direito. Foi bem 
brabo (ENTREVISTADO 10, 2016). 

 

 Os sintomas de enjoo apresentados pelo agricultor estão relacionados com a 

DFVT. Já a ansiedade e o desiquilíbrio térmico não são referidos na literatura como os 

sintomas geralmente desenvolvidos pela doença. Quando questionado se ele pensava 

que esses sintomas eram da “doença do fumo”, o mesmo respondeu que tinha certeza 

que era, na sua fala está clara a atribuição dos sinais e sintomas à experiência de 

trabalho, como mostra o trecho a seguir: 

Sim, sim, foi depois de passar um dia na colheita. Mas vou te dizer uma coisa, 
quando comecei a plantar fumo, isso foi quando nós casamos, não sentia nada. 
Ia para lavoura colher, nunca usava essa roupa que eles mandam a gente usar 
e nunca passei mal. Depois de velho que foi me dar. Por isso que eu te digo 
que é cumulativo. O meu filho, mesmo quando ta nevoeiro ele não usa a roupa 
e nunca passou mal. Por isso que te digo que não é de primeira que vais passar 
mal. Se fores agora colher sem a roupa de proteção não vai te dar nada, é 
depois de muito tempo de lavoura (ENTREVISTADO 10, 2016). 

 

 Esse entendimento do produtor em abordar que a doença é cumulativa não está 

de acordo com a literatura. Em pesquisa qualitativa realizada por Riquinho e 

Hennington (2014), de acordo com os entrevistados, a DFVT atinge indistintamente 

mulheres, homens, como também crianças. Foram relatados casos da doença em 

crianças de 10 anos, jovens de 16 e 18 anos e em adultos com 50 anos.  

 A fala de outro produtor relata o surgimento dos sintomas em pessoas jovens, 

contradizendo a percepção do Entrevistado 10: 

 

Minha guria passou mal [...] com o fumo molhado não dá, passa mal. Mas aí ao 
meio dia ela colhia e não passava mal. Pode tá o sol rachando do meio dia e ela 
estava lá colhendo (Entrevistado 12, 2016). 

 

 Foi questionada a idade da filha do agricultor e ele assumiu que ela já era maior 

de idade. Na presente pesquisa foi relado casos da doença da folha verde do tabaco 

em homens, mulheres e crianças. Na pesquisa de Fassa et al (2014), o surgimento dos 

sintomas da doença foram significativamente mais altos entre as mulheres do que entre 
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os homens. Já para Arcury et al (2001), sexo masculino é fator de risco para a DFVT, 

possivelmente pela divisão do trabalho por gênero.  

 Por outro lado, Cargnin et al (2016) observou a associação estatisticamente 

significativa entre a doença da folha verde relatada pelos fumicultores e o tempo de 

trabalho em anos com o cultivo de tabaco. Na presente pesquisa, a média de anos que 

os produtores que cultivam o fumo são de vinte anos. A produção é passada de 

geração em geração, a maioria dos produtores lidam com o fumo desde crianças. Entre 

aqueles que possuíam mais de dez anos no cultivo de tabaco, vários responderam que 

já se sentiram mal durante a colheita. 

 A forma de tratar a DFVT é simples, sendo a primeira medida o afastamento da 

atividade e indicado a re-hidratação e tratamento sintomático (SCHIMITT et al, 2007). 

Os produtores não buscam ajuda médica quando se sentem mal, pode-se considerar 

que este fato ocorra por questões de costume ou por não acreditarem na gravidade da 

situação. Um fumicultor quando questionado se havia procurado o médico ou ido ao 

hospital após uma crise de DFVT com um familiar, deu a seguinte resposta: 

Foi depois de colher. Tava quente, ela começou a tontear e ânsia de vômito. 
Levamos ela pra casa. Tomou água e ficou deitada lá o resto do dia. Só no 
outro dia que melhorou. Numa brancura [...] como ela ficou melhor, nós não 
procuramos não (o hospital) (ENTREVISTADO 13, 2016) 

 

 Outro produtor tomou leite como forma de amenizar os efeitos da doença:  

Teve uma vez que fiquei bem mal do estômago. Tive que ir pra casa, me deitar 
e fui trabalhar só no outro dia [...] não (ir ao médico), só em repouso. Tomando 
água e leite (ENTREVISTADO 14, 2016). 

 

 É comum os agricultores tratarem casos de intoxicação em casa, fazendo 

repouso, hidratação com ingestão de leite, chás e refrigerante ao invés de procurar a 

ajuda médica. Como mostrou Riquinho e Hennington (2014) em muitos casos a pessoa 

intoxicada é menor de idade e os pais ficam com medo de leva-la ao médico, por terem 

a noção de que estão infringido a lei. 
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 Seguindo a análise, abordou-se o tema da DFVT com um orientador agrícola de 

uma das empresas fumageiras que atua na região. O orientador entrevistado afirmou 

sempre falar do assunto com os produtores integrados.  

 

O que a gente faz é conscientização. Isso aí [...] da DFVT falo todas as vezes 
que eu vou na casa do produtor, ás vezes da até nojo. Todas as visitas que faz 
tem que falar a mesma coisa. E tem uns folders, e umas cartilhas que tem para 
entregar (ORIENTADOR AGRÍCOLA, 2016). 

  

Alguns entrevistados confirmaram o que o orientador comentou sobre a 

conscientização, porém a fiscalização não é contínua: “Ele fala sim. Fala que tem que 

usar os EPI, tudo. Que a firma não permite. Que quem não usar vai ficar doente. Fala 

dessa roupa aí. Mas ele fala e depois não vem ver. Então ninguém usa igual” 

(Entrevistado 13). 

O orientador realiza visitas à propriedade do agricultor. Não são visitas 

periódicas, assim não é possível fiscalizar se os produtores estão usando os EPIs 

corretamente. Pode-se questionar a falta de fizcalização por parte da indústria, mas o 

principal problema é a ineuqação dos EPIs, sendo o desuso do mesmo justificado e não 

cabendo a culpabilização do produtor.  

 Como os sintomas atribuídos a DFVT estão relacionados com o contato dos 

agricultores com as folhas do tabaco úmido, a necessidade de evitar o atrito das folhas 

com a pele é essencial para prevenção da doença. Assim o uso do EPI na colheita 

ajuda a prevenir a DFVT. Os agricultores têm o entendimento de que a nocividade é 

maior quando as folhas estão molhadas. Dessa forma, muitos usam o EPI quando vão 

cedo para a lavoura como relatado pelo Entrevistado 7 quando interrogado se já havia 

se sentido mal na colheita: 

 

Sim, sem EPI sim. E se tu for colher direto, assim desse jeito (referência a 
roupa de manga curta) e o fumo estiver molhado, dai dá ânsia de vomito. Mas 
empresas hoje em dia eles vendem (o EPI) para nós usar para não pegar a pele 
com o fumo (ENTREVISTADO 7, 2016). 
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 Enfim, a maioria dos entrevistados relatou já ter sentido os sinais e sintomas da 

“doença do fumo”. Dado esse fato, os agricultores tendem a tomar ações preventivas na 

hora de colher. Seja utilizando o EPI, ou indo mais tarde para a lavoura para evitar a 

umidade das folhas do fumo. Ou, ainda, usando adaptações que eles consideram 

proteger de certa forma da enfermidade, mas que evitam o desconforto térmico dos 

EPIs. 
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5 Considerações finais 

 

 Este trabalho teve como objetivo analisar o entendimento do agricultor sobre o 

equipamento de proteção individual na colheita do tabaco e a sua relação com a 

Doença da Folha Verde do Tabaco. Para alcançar tal objetivo, optou-se por uma 

pesquisa de cunho qualitativo.   

  Ao responder o primeiro objetivo específico - verificar a utilização e o manejo do 

equipamento de proteção individual na colheita – desdobraram-se vários tópicos, que 

foram apresentados como as primeiras folhas da planta guia.  

 Ao entrevistar os produtores para responder os objetivos desta pesquisa, 

surgiram temas que não fazem parte deste estudo, mas são de grande relevância na 

discussão da fumicultura como um todo. Dessa forma, abordou-se estes temas como os 

primeiros resultados qualitativos, e foram considerados raízes da problemática desta 

pesquisa.  

 A penosidade da produção, principalmente nas fases da colheita e da secagem 

das folhas de fumo, em conjunto com os malefícios à saúde do trabalhador, tem gerado 

um crescente desejo dos produtores de mudarem de cultivo.  

 Por outro lado, também foi mencionado os motivos que fazem os agricultores se 

manterem nesse cultivo. Os produtores entrevistados citam com muita frequência que a 

grande vantagem de se produzir fumo é a rentabilidade econômica proporcionada pela 

atividade. Além disso, também argumentaram de que não trocavam de atividade devido 
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ao fato dos produtores acreditarem de forma unânime de que não há outro plantio de 

retorno financeiro comparável com o tabaco em pequenas propriedades. 

 Outro aspecto que favorece os agricultores a continuarem na fumicultura é a 

comodidade que o próprio sistema integrado oferece. Eles se encontram inseridos em 

uma “zona de conforto”, recebendo insumos, orientação de manejo, a garantia de 

compra da produção, entre outros. Ou seja, recebem o pacote tecnológico pronto. Além 

disso, os produtores já possuem experiência nesse cultivo. Quanto à diversificação da 

propriedade, somente cultivam produtos para a subsistência e para alimentar os 

animais, nada com a intenção de gerar renda além do tabaco. 

 Como foi relatado pelos entrevistados, a etapa mais extenuante mencionada 

pelos produtores é a colheita, por acontecer entre os meses de dezembro a março, 

coincidente com o verão. De acordo com as falas dos agricultores, esta etapa é 

considerada como a mais desgastante e penosa de todo o ciclo produtivo, pois o corpo 

é muito exigido. 

 Após discutir as raízes, na seção de resultados qualitativos, continuou-se com o 

primeiro tópico do segundo objetivo deste estudo. A primeira folha abordada nos 

resultados qualitativos, após relatar e discutir as raízes da planta guia, abrange a 

discussão sobre o entendimento dos fumicultores quanto ao EPI de colheita.  

 Ficou claro que todos eles têm conhecimento da vestimenta. Dado ao fato de 

serem produtores integrados as grandes multinacionais do tabaco, eles recebem no 

pacote de produção enviado pela empresa a vestimenta para cada adulto colhedor. Por 

isso que o EPI lhes é familiar e o denominam “aquela roupa que a firma manda”.   

 Na hora de colherem o fumo, aproximadamente a metade dos entrevistados 

assumiram utilizar o equipamento de proteção individual quando o fumo está molhado. 

Por outro lado, quase a metade dos entrevistados afirmou não utilizar, o que é 

alarmante quando observa-se pelo fato da intoxicação pela nicotina pode afetar 

seriamente a saúde destas pessoas, porém o uso do EPI em condições de calor 

extremo também pode afetar a saúde dos trabalhadore.   

 A recomendação do Sinditabaco é a utilização do EPI quando o fumo estiver 

molhado, quando estiver enxuto é roupa normal, mas que proteja o contato da pele do 

fumicultor com as folhas do tabaco. A maioria dos entrevistados utiliza camisa de 
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manga cumprida, calça e bota/botina. Contudo, houve entrevistados que responderam 

que o uso dependia do clima; tendo produtores que vão de manga curta, bermuda e de 

chinelo para a lavoura.  

 Uma informação importante que surgiu nas entrevistas foi a percepção de um 

entrevistado em trocar a roupa úmida por uma enxuta. Após colher o fumo úmido com o 

EPI, o fumicultor troca a camiseta que estava utilizando embaixo do EPI, pois a mesma 

estava “encharcada de suor”, por uma seca para continuar a colheita do fumo já não 

úmido pelo orvalho.  

 Outro ponto relevante abordado nos resultados é as adaptações criadas pelos 

agricultores com a intenção de substituir o EPI de colheita. A capa de chuva é um 

equipamento utilizado em substituição ao EPI em dias chuvosos. Afinal a chuva não é 

motivo para parar o serviço na lavoura, ainda mais quando as folhas estão maduras e 

precisam ser colhidas. Outro prefere utilizar o avental do EPI do agrotóxico por 

apresentar menos desconforto térmico que a vestimenta de colheita.  

 Outra adaptação utilizada por um produtor é a utilização de um saco plástico, 

grosso, como um saco de adubo como capa de proteção. Sendo que nesses dois 

últimos casos as axilas ficam expostas, ou seja, não sendo eficaz ao prevenir do risco 

de adquirir a DFVT.  

 Os produtores alegam utilizar esses outros “equipamentos” por acreditarem que 

a utilização do EPI não é eficaz e a umidade “bandeia” por ele. Em estudo científico 

(SELMI et al., 2016) ficou comprovado que o EPI protege a absorção da nicotina pela 

pele em 98%. Sendo assim, a melhor forma de prevenir a doença da folha verde do 

tabaco ainda é a utilização do equipamento de proteção individual na colheita quando 

as folhas do fumo estiverem úmidas ou molhadas.  

 As mãos e os braços são as partes do corpo do fumicultor que mais entram em 

contato com a folha do tabaco no momento da colheita. Os produtores não costumam 

usar a luva impermeável de nitrila, recomendada pelo Sinditabaco, mesmo com o 

tabaco molhado. A queixa dos produtores é o impedimento de transpiração ao usar este 

modelo de luva. Por isso muitos agricultores preferem as luvas pretas emborrachadas.  

 Para o EPI de colheita não existe recomendação acerca de sua limpeza, 

diferentemente do EPI para a aplicação de agrotóxico. Ao longo da pesquisa observou-
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se que os entrevistados costumavam lavar os EPIs. Várias formas diferentes de 

lavagem foram referidas. O que percebeu-se no presente estudo foi a falta de 

conhecimento sobre o assunto por parte da indústria, do Sinditabaco e 

consequênctemente do produtor. Eles não sabem como proceder em relação à limpeza 

do EPI e utilizam o processo que acham o mais adequado.  

Questionamento levantado neste tópico é quanto o risco de lavar o EPI, após um 

dia de colheita, onde ele esteve em contato com as folhas do tabaco, ou seja, está 

contaminado com nicotina, seja lavado a mão pelos produtores. Quais serão os riscos 

do contato da pele com a água suja dos resíduos trazidos pelo EPI?   

 O trabalho na estufa também apresenta risco ao produtor pois ele tem contato 

com a folha do tabaco. Quando questionados sobre a vestimenta que utilizavam nas 

estufas, todos mencionaram manusear o fumo com roupa normal. Devido a alta 

temperatura dentro do recinto, ás vezes os fumicultores ficam sem camisa. Quanto ao 

uso de luvas, a resposta dos produtores ficou dividida entre sempre e nunca, porém a 

maioria respondeu que usa. 

 Informação que merece destaque é o cheiro exalado das folhas quando ficam 

armazenadas nas trouxas antes de serem colocadas nos lastros da estufa, na 

expressão utilizada pelo produtor é “bafo do fumo quente”  liberando um cheiro 

enjoativo que causa mal estar no estômago tanto quanto na colheita. Não existe 

recomendação para evitar a absorção da nicotina por via respiratória no trabalho nas 

estufas. Esta informação merece atenção de trabalhos futuros.  

 O segundo objetivo, que é mais uma folha da planta guia, procurou analisar o 

entendimento dos agricultores sobre a doença da folha verde do tabaco. Os produtores 

conhecem a doença, relacionam com o fumo molhado, porém não sabem explicar como 

ocorre porém conhecem alguns sintomas ligados a doença. Quando questionados se já 

haviam passado mal colhendo fumo, a maioria respondeu positivamente. 

 Mesmo entre os produtores que revelaram nunca ter se sentindo mal devido a 

DFVT, eles entendem que existe o perigo e/ou conhecem alguém que já passou mal 

colhendo desprotegido. Nesta pesquisa os agricultores que se sentiram mal, ou tiveram 

alguém da família com os sinais da doença, trataram em casa, fazendo repouso, 

hidratação com ingestão de leite. 
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 Outro ponto que pode ser abordado é o medo que os produtores sentem das 

empresas integradoras. Eles sentem-se ameaçados com todas as cláusulas 

apresentadas nos contratos de integração, especialmente quanto a ameaça de rescisão 

do contrato. Dado este fato, as respostas na pesquisa podem ter sofrido interferências. 

Muitos produtores podem assumir que usam o EPI por sentirem-se amedrontados com 

a possibilidade da empresa descobrir as suas respostas.  

 Mesmo assim, fato relevante é a não utilização do EPI, mesmo sabendo da 

ocorrência da DFVT. O Sinditabaco propõe uma alternativa eficaz, no sentido que o EPI 

reduz a absorção de nicotina, mas a alternativa não é efetiva porque o EPI é 

insuportável para o trabalhador. Com isto, a empresa integradora se exime da 

responsabilidade e culpabiliza o trabalhador quando adoece, pois a mesma fornece o 

EPI e obriga o uso contratualmente. O agricultor opta por não utilizar e assim, acaba 

adoecendo. Ou o agricultor opta pela a utilização de meios alternativos, que devem ser 

questionado se não são até mais efetivos que os próprios EPIs.  

Dessa forma, há a necessidade urgente das entidades, empresas, universidades 

de investirem em inovação para a busca de soluções melhores que protejam o 

produtor, mas que sejam confortáveis ao uso. Simultaneamente, ou seja, enquanto 

novos materiais são desenvolvidos para a confecção de novos EPIs ou outras 

alternativas, cabe aumentar as campanhas de conscientização dos riscos da DFVT. 

Uma estratégia relevante é a conscientização das crianças nas escolas rurais, já que o 

trabalho infantil nas propriedades produtoras de tabaco é recorrente.  

 Porém não basta deixar a função de cuidar da saúde dos agricultores familiares 

no comando das instituições e empresas envolvidas no setor tabagista, o governo tem o 

dever de se envolver e promover ações de incentivo à utilização do EPI que é a forma 

eficiente de prevenir a doença da folha verde do tabaco a curto prazo, e a longo prazo, 

iestimular o desenvolvimento de tecnologia para alternativa mais plauzível para esta 

situação.  

 Ao concluir essa pesquisa baseada em leituras bibliográficas observações, falas, 

e reflexões das entrevistas e da experiência vivenciada ao participar de um dia de 

colheita, observou-se a relevância de se conhecer os problemas de saúde associados a 

atividade da fumicultura, dos riscos existentes na produção e o cotidiano dos 
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fumicultores e suas estratégias para dar conta das inúmeras inseguranças e dilemas 

associados a esta atividade.  

 Procurar entender como os fumicultores percebem a doença da folha verde do 

tabaco e como eles a associam com a utilização do EPI é fundamental para estabelecer 

relações entre estas pessoas e a busca por cuidados de saúde. A solução é possível 

quando é compreendida a partir do conhecimento do cotidiano destes produtores. 
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Apêndice A: Roteiro guia utilizado para as entrevistas qualitativas. 

 

Roteiro de entrevista  

Na propriedade, vocês plantam apenas fumo? 

Já pensaram em parar de plantar fumo?  

Por que pensam em sair do fumo? 

De todo o ciclo produtivo, qual é a parte mais exaustiva? 

Quantas vezes por semana vocês colhem? 

Que horas costumam ir para a lavoura? 

Introduzir para a Doença da Folha Verde do Tabaco (falar da gosma grudenta) 

Existe uma roupa para colher o fumo, vocês usam? 

Por que precisa usar o EPI para colher o fumo? 

Alguém da sua família já se sentiu mal colhendo fumo? 

Mal como? 

E usam o EPI apenas quando o fumo está molhado? 

E quando ele não está mais molhado, qual roupa usam? 

Trocam quantas vezes a roupa em um dia de colheita? 

As roupas usadas na colheita são lavadas por quem?  

Sabão normal? 

E o EPI, o de plástico, vocês lavam? Como?  

Como secam?  

Vocês sabem de o EPI de colheita tem validade? Tempo de uso?  

Por quanto tempo vocês usam o mesmo EPI? 

Vocês que compram ou a empresa fornece? 

Usam roupas normais quando o fumo está seco, mas e nas mãos? 

Qual luva? De qual material? (ver a luva, fotografar). 

Quanto tempo usam a mesma luva?  

A luva é fornecida pela empresa?  

Introduzir para as botinas..  

E nos pés, o que costuma usar?  

De que material?  

E depois de colher o  

O senhor é fumante? 
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Anexo A: Contrato base utilizado para integrar os produtores de fumo. Realce 

nosso. 
EXTRATO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TABACO EM FOLHA 

 

Que fazem entre si, de um lado, SOUZA CRUZ S.A., com sede na Rua Candelária 66, Rio de Janeiro - RJ, CNPJ 

33.009.911/0001-39, doravante denominada COMPRADORA, e, de outro 

lado,.......................................................,........................, .................., produtor rural, CPF nº ............................, 

residente e domiciliado em .....................................................................,  no Município de .............................. –  ....., 

doravante designado(a) PRODUTOR.  

 

 

O PRODUTOR declara para os devidos fins, ter recebido uma via integral do Contrato nesta data, contendo 

todas as disposições aplicáveis à relação contratual, conforme item I abaixo. 

 

______________________________, ______de ______________________de________. 

 

 

 

______________________________________________________ 

PRODUTOR 

 

 

I.  A integra do Contrato de Compra e Venda de Tabaco em Folha firmado nesta data entre as partes 

supramencionadas encontra-se registrada e disponível no Cartório de Títulos e Documentos localizado em Santa 

Cruz do Sul - RS, sob o nº 54094. 

II.   Para fins de controle e registro, as partes declaram que a cláusula 3.1.1. do Contrato conterá as seguintes 

informações: 
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“3.1.1. As partes concordam que o tabaco produzido e comercializado deverá obedecer as seguintes 

características e volumes: 

 

I) Tipo de Tabaco:   ............... 

 

II) Variedade da Semente:  ............... 

 

III) Área de Plantio:   ............... Hectares 

  

IV) Estimativa:   ............... Kg 

 

V) Número de Pés:   ............... mil pés” 

 

III. O contrato ora firmado vigorará a partir da data de sua assinatura pelo prazo de _______(_______) anos 

agrícolas, considerando para fins de data final o dia 31 de julho do último ano agrícola, devendo toda e qualquer 

alteração ser realizada de forma escrita. O presente contrato terá seu vencimento antecipado, para o último ano 

agrícola, pela venda integral da produção contratada conforme cláusula 3.1.1., ou, a qualquer tempo, pelo não 

cumprimento de clausulas contratuais. 

 

IV.Caso seja verificado o descumprimento de quaisquer dos itens descritos nas cláusulas 2.3,  2.4 e 3.4, alínea “a”, 

ainda que ocorrido e/ou constatado em safras anteriores, observado o disposto no item 7.1, independentemente do 

momento em que tal fato ocorra, ficará a COMPRADORA desonerada da obrigação de adquirir os tabacos 

produzidos pelo PRODUTOR, sem que seja devido qualquer tipo de reembolso ou indenização por parte da 

COMPRADORA ao PRODUTOR, ficando, desde já, ciente da possibilidade até mesmo de rescindir motivadamente o 

presente Contrato 

 

V. As partes acordam, ainda, em ressaltar as obrigações previstas nas cláusulas abaixo transcritas, cuja 

eventual discordância deverá ser manifestada, ainda, de maneira expressa no presente instrumento. 

 

“6.7. Em caso de contratação do PRODUTOR para as próximas safras, a COMPRADORA, mediante a 

concordância do PRODUTOR, fica desde já autorizada a proceder com a retenção dos valores referentes a 

insumos agrícolas e demais materiais já adquiridos ou a serem adquiridos pelo PRODUTOR na safra 

presente ou para a próxima safra, retenção esta que será efetuada dos valores a serem pagos pela 

COMPRADORA em razão da comercialização de Tabaco entre as Partes. 

 

6.7.1. A COMPRADORA ressalta que a adesão à metodologia de retenção acima exposta é facultativa, 

sendo que eventual discordância deverá ser manifestada na forma do disposto na cláusula 8.6. do presente 

Instrumento.” 

 

“8.6. Caso o PRODUTOR não concorde com a retenção descrita no item 6.7. do presente Instrumento, 

deverá fazer uma ressalva manual informando sua discordância. O silêncio será interpretado como 

concordância com a previsão ali descrita.” 
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.............................................., ......... de  ....................... de .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................      .................................................. 

      COMPRADORA      PRODUTOR 
 
 
 
 
1- ...................................................... 2- ............................................... 
 

 
Testemunha:....................................   Testemunha:...................................... 

 
 

CPF: ................................................. CPF:............................................ 

 
 
 
 
CÓDIGO DE ARQUIVAMENTO 
CÓDIGO      TF    LV         GT      AREA 
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CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TABACO EM FOLHA  

 
    
Que fazem entre si, de um lado, SOUZA CRUZ S.A., com sede na Rua Candelária 66, Rio de Janeiro - RJ, CNPJ 

33.009.911/0001-39, doravante denominada COMPRADORA, e, de outro lado, 

........................................................., ................., .................., produtor rural, CPF nº .........................., residente e 

domiciliado em ..................................., no Município de ..................... – ......., doravante designado(a) 

PRODUTOR.  

 

 
 

O PRODUTOR declara para os devidos fins, ter recebido, nesta data, uma via idêntica do presente 
Contrato. 

  

_____________________________, __________de _____________________de______________. 

 

 

______________________________________________________ 

PRODUTOR 

 

 

 

Considerando que o PRODUTOR desenvolve habitualmente a agricultura como atividade econômica e que é 
proprietário, arrendatário ou comodatário de área de terras que deseja destinar ao plantio e cultivo de tabaco; 

 

Considerando que o PRODUTOR tem conhecimento de que a agricultura, assim como qualquer outra atividade 
econômica, está sujeita ao risco do negócio, o qual, no caso específico da agricultura, inclui fatores 
absolutamente imponderáveis, como condições climáticas e sazonalidade; 

 

Considerando que o PRODUTOR está ciente de que deve cultivar outras lavouras que não a do tabaco, sendo 
esta prática recomendada para que não dependa exclusivamente do cultivo do tabaco para sua subsistência; 

 

Considerando que o PRODUTOR, mesmo tendo pleno conhecimento do empenho necessário para o plantio, 
cultivo e produção do tabaco, bem como do risco inerente à atividade agrícola, tem inegável e reconhecido 
interesse em engajar-se nessa atividade econômica, visando suprir as necessidades da COMPRADORA, nos 
termos e condições do presente contrato; 

  

Considerando que a COMPRADORA desenvolveu, ao longo do tempo, técnicas agrícolas específicas para o 
cultivo do tabaco, que serão disponibilizadas para o PRODUTOR através de orientação prestada por 
profissionais qualificados para tanto, bem como venderá e / ou recomendará os insumos agrícolas necessários, 
adequados e aprovados para o cultivo do tabaco, tudo no intuito de buscar melhores resultados em termos de 
produtividade e qualidade da produção de tabaco do PRODUTOR, de forma a atender as exigências da 
COMPRADORA para a produção de seus cigarros e o atendimento de seus clientes no exterior; 

 

Considerando que o PRODUTOR, por utilizar agrotóxicos em suas lavouras em função de sua própria atividade, 
reconhece que deve utilizar tais produtos de forma racional, de acordo com as leis e regulamentos em vigor e em 
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observância ao previsto no Receituário Agronômico e nas bulas dos agrotóxicos, no intuito de garantir a sua 
segurança e a de terceiros; 

 

Considerando que o PRODUTOR tem interesse em que a COMPRADORA garanta a aquisição da totalidade de 
sua produção de tabaco, nos termos e condições do presente contrato, assegurando a este o escoamento de 
sua produção; 

 

Considerando que o tabaco produzido pelo PRODUTOR será classificado, no momento da entrega, de acordo 
com os parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa nº 10 de 13 de abril de 2007 e seus anexos do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que o PRODUTOR poderá deixar de vender para 
COMPRADORA o tabaco cultivado caso não esteja de acordo com a classificação, nos termos e condições do 
presente contrato; 

 

Considerando que os critérios da COMPRADORA para classificar o tabaco por ela adquirido são habitualmente 
verificados pela Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – 
EMATER/RS e pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado de Santa Catarina – CIDASC 
e pela Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná - CODAPAR, órgãos credenciados perante o 
Ministério da Agricultura e conveniados / vinculados à Secretaria Estadual de Agricultura, os quais poderão, 
inclusive, ser consultados por ambas as partes para dirimir eventuais dúvidas no que se refere à classificação do 
tabaco; 

 

Considerando que a COMPRADORA, por si ou por terceiros, continuará a disponibilizar técnico especializado e 
independente para acompanhar o processo de classificação do tabaco por ela adquirido, mesmo na hipótese de 
o Ministério da Agricultura ou a Secretaria Estadual de Agricultura deixarem de vincular, conveniar ou credenciar 
órgãos com esta finalidade; 

 

Considerando que legislações estrangeiras restringem a utilização de certos compostos agroquímicos na cultura 
do tabaco, bem como vedam a comercialização do tabaco que apresente níveis de certas substâncias acima dos 
tolerados; 

 

Considerando que a COMPRADORA comercializará o tabaco adquirido do PRODUTOR nos mercados 
doméstico e internacional, sendo necessário, portanto, que o PRODUTOR assegure altos padrões de qualidade 
do tabaco e o atendimento aos requisitos legais de todos os mercados, especialmente aqueles relacionados à 
utilização de agrotóxicos aprovados para as diversas jurisdições, conforme orientação técnica prestada pela 
COMPRADORA, independentemente de seu tipo e classe, devendo, ainda, zelar e colaborar com a sociedade 
no que se refere à utilização sustentável de recursos naturais; 

 

Considerando que, quando aplicável, cada ano agrícola individualmente considerado é parte integrante da 
presente relação contratual autônoma, não obstante a possibilidade de acordarem as partes no sentido de as 
dívidas decorrentes de financiamentos ocorridos em determinada safra sejam quitadas em parcelas anuais;  

 

Considerando que o PRODUTOR tem conhecimento das regras inerentes à contratação de mão de obra, seja no 

âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, seja no alcance da Lei 5.889/73 – que  trata do trabalho 

rural- seja no disposto na Norma Regulamentadora nº 31 do Ministério do Trabalho e Emprego- assim como do 

compromisso de documentação da relação de emprego;  

 

Considerando que o PRODUTOR reconhece a necessidade de proporcionar a seus empregados e/ou 

colaboradores condições de ambiente e trabalho seguros e adequados à saúde pessoal e pública, garantindo a 

todos tratamento justo, igualitário e humano;. 
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Considerando que o PRODUTOR declara-se ciente de que as disposições do presente contrato não representam 

qualquer restrição à liberdade de vinculação a grupos e/ou associações de trabalhadores rurais que visam 

defender os interesses e apoiar as reivindicações destes, além de promover o aprimoramento cultural e 

aperfeiçoamento técnico dos associados como forma de socialização e agregação de conhecimento técnico; 

 

Considerando que, para fins exclusivos de acompanhamento do processo de aquisição do tabaco do 
PRODUTOR, a presença em seus canais de compra de representantes da FETAG, FARSUL, FETAESC, 
FAESC, FETAEP, FAEP e AFUBRA será permitida e dependerá exclusivamente de tais federações naqueles 
canais de compra relacionados às respectivas áreas de atuação; 

 

Considerando que, quando aplicável, COMPRADORA e PRODUTOR tem interesse em firmar o presente 
contrato com prazo de duração de mais de uma safra agrícola, estabelecem que: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1.  O presente contrato tem por objeto: 
 
a) a comercialização da totalidade do tabaco produzido pelo PRODUTOR de acordo com a estimativa 

estipulada neste contrato; 
 

b)  o estabelecimento de regras básicas para o plantio, cultivo e comercialização do tabaco; 
 

c)  o compromisso da COMPRADORA e / ou sociedade controlada, coligada ou sob controle comum em 
adquirir a totalidade da produção do PRODUTOR de acordo com a estimativa estipulada neste contrato; 

 
d)  a orientação técnica da COMPRADORA ao PRODUTOR; 
 
e) a indicação e / ou oferta para compra de insumos agrícolas e equipamentos de proteção individual 

(EPI). 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRODUÇÃO DO TABACO 
 
2.1.  A COMPRADORA obriga-se a: 
 
a) vender ou recomendar ao PRODUTOR as sementes e demais insumos agrícolas necessários à 

produção do tabaco, de acordo com a área, quantidades de pés e tipo de tabaco acordados e 
especificados na cláusula 3.1.1 deste contrato; 

 
b) disponibilizar para aquisição ou indicar ao PRODUTOR os equipamentos de proteção individual (EPI) 

necessários para as aplicações de agrotóxicos, bem como a vestimenta recomendada e apropriada 
para utilização durante o manuseio do tabaco verde em todas as fases da cultura do tabaco; 

 
c) disponibilizar orientação técnica ao PRODUTOR, como forma de auxiliá-lo na busca de melhores 

práticas agrícolas e qualidade da sua produção, durante todos os ciclos da cultura do tabaco, por meio 
de folhetos, revistas e periódicos, bem como através de seu corpo técnico, mediante a realização de 
reuniões técnicas e, no mínimo, 4 (quatro) visitas técnicas por ciclo da cultura do tabaco, destinadas à 
orientação quanto aos cuidados na utilização de insumos, especialmente em relação aos agrotóxicos 
prescritos, conforme será registrado em formulário e relatório próprios. 

 
d) disponibilizar ao PRODUTOR, sem ônus, sistema de logística reversa de embalagens vazias de 

agrotóxicos, observada a legislação em vigor.  
 
2.2.  O PRODUTOR deverá cultivar a plantação de tabaco: 
 
a) seguindo a orientação técnica da COMPRADORA, utilizando as sementes e demais insumos agrícolas 

básicos indicados pela COMPRADORA e também disponibilizados pela COMPRADORA para 
aquisição, sendo certo que em se tratando de defensivos agrícolas, a aquisição somente ocorrerá 
mediante entrega do receituário agronômico firmado por profissional habilitado; 
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b) somente com os fertilizantes e defensivos agrícolas recomendados pela COMPRADORA, de acordo 
com as especificações técnicas contidas no receituário agronômico e de acordo com as especificações 
do fabricante constantes dos rótulos e bulas, devendo abster-se de utilizar, em qualquer hipótese, 
outros produtos que contenham ingredientes ativos diversos daqueles recomendados pela 
COMPRADORA; 

 

c) mantendo atualizado e devidamente arquivado o “Movimento de Colheita” no qual deverá registrar a 

data de cada colheita, número de varas / grades e peso de 10 (dez) varas / grades por estufada, além 

dos dados referidos na cláusula 3.1.1.; 

 
d) nos termos da legislação ambiental em vigor, incluindo, mas não se limitando àquela referente ao 

reflorestamento e à preservação da mata nativa, somente utilizando em suas estufas lenha de fonte 
permitida por lei. 

 
2.3.  O PRODUTOR obriga-se, em todas as fases da cultura do tabaco em folha, a cumprir o disposto no 

artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, bem como nas normas previstas na Lei nº 8.069, de 
13/07/90 (Estatuto da Criança e Adolescente – ECA), e de toda a legislação referente à não utilização 
da mão-de-obra de crianças e adolescentes. Para que não reste dúvida, fica o produtor desde já ciente 
da proibição legal de utilizar mão de obra de menores de 18 (dezoito) anos, inclusive em regime de 
economia familiar, em qualquer das fases da cultura do tabaco. O PRODUTOR obriga-se, ainda, a 
cumprir integralmente a legislação trabalhista, especialmente no tocante à não adoção de condições 
degradantes de trabalho associadas a práticas que caracterizem condições análogas à escravidão, 
crime tipificado no art. 149 do Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal)e ao previsto na Norma 
Regulamentadora nº 31 do Ministério do Trabalho e Emprego.  

 
2.4. O PRODUTOR obriga-se, ainda, a: 

 

a) não manipular quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins que não estejam registrados e 
autorizados pelos órgãos governamentais competentes; 

 
b) não permitir a manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins por menores de 18 

(dezoito) anos, maiores de 60 (sessenta) anos e por gestantes;  
 
c) não manipular quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, em desacordo com a receita e as 

indicações dos rótulos e bulas, previstas em legislação vigente; 
 
d) sinalizar as áreas recém-tratadas com quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, sendo 

vedado o trabalho nessas áreas antes do término do intervalo, salvo com uso dos equipamentos de 
proteção individual adequados; 

 
e) não reutilizar, para qualquer fim, as embalagens vazias de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, 

cuja destinação final deve atender à legislação vigente, bem como realizar a tríplice lavagem das 
embalagens, cumprindo integralmente o prescrito nas referidas embalagens e no presente contrato 
quanto à logística reversa, na forma da legislação vigente; 

 
f) não armazenar agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins a céu aberto; 
 
g) utilizar para o armazenamento de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, depósito de agrotóxicos, 

constituído por armário que contenha paredes e coberturas resistentes, possua ventilação adequada e 
dotada de proteção que não permita a entrada de animais, seja sinalizado com placas e cartazes com 
símbolos de perigo, em prédio diverso do residencial ou em que sejam armazenados alimentos ou 
medicamentos, e de fontes de água, além de possibilitar a limpeza e a descontaminação.  

 
h) armazenar agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins conforme dispõem as normas da legislação vigente 

e as especificações do fabricante constantes dos rótulos e bulas; 
 
i) manter os equipamentos de aplicação de agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins em perfeito estado 

de conservação e funcionamento, inspecionando-os antes da aplicação, utilizando-os para a finalidade 
indicada e operando-os dentro dos limites, especificações e orientações dos fabricantes; 

 
j) utilizar, e garantir que todos os que trabalhem sob sua responsabilidade na execução deste contrato 

utilizem, equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados ao risco e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento; 

 
k)  utilizar, e garantir que todos os que trabalhem sob sua responsabilidade na execução deste contrato 
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utilizem vestimentas impermeáveis em perfeito estado de conservação e funcionamento em todas as 
fases da cultura do tabaco, sempre que o mesmo estiver úmido e ou molhado. 

 
l)  fornecer as informações cadastrais das crianças e adolescentes até 18 (dezoito) anos,  residentes na 

propriedade rural onde será executado o presente contrato, atualizando tais informações sempre que 
solicitado pela COMPRADORA; 

 
m) fornecer, até 90 (noventa) dias após a contratação, cópia do comprovante de matrícula, bem como em 

até 90 dias após o final do ano letivo o comprovante de frequência escolar das crianças e adolescentes 

a partir dos 6 (seis) anos até completar o Ensino Fundamental, limitado a 18 (dezoito) anos, residentes 

na propriedade rural onde será executado o presente contrato, que deverão atingir, no mínimo, 70% 

(setenta por cento) de frequência a cada ano letivo, incluindo o turno regular e o contra-turno, quando 

houver disponibilidade. Fica a COMPRADORA, por intermédio de seus prepostos, autorizada pelo 

Produtor a obter tais documentos diretamente das unidades de ensino em que se encontrem 

matriculadas tais crianças e adolescentes. Para que não restem dúvidas, o PRODUTOR expressamente 

autoriza a COMPRADORA a solicitar atestados de matrícula e de frequência escolar das crianças e dos 

adolescentes que estejam sob sua dependência e residindo em sua propriedade, para fins de 

atendimento aos Termos de Compromisso firmado com o Ministério Público do Trabalho do Estado do 

Rio Grande do Sul e de Acordo com o Ministério Público do Trabalho de Brasília; 

 

n) comparecer aos treinamentos, palestras e cursos que venham a ser ministrados pela COMPRADORA 
ou por entidades indicadas pela mesma, no que diz respeito ao cumprimento da legislação ambiental, 
ao correto armazenamento, manuseio e aplicação de agrotóxicos, bem como à obrigatoriedade de 
utilização de equipamentos de proteção individual adequados ao risco e em perfeito estado de 
conservação e sua correta utilização; 

 

o)  dar conhecimento a todos aqueles que trabalhem sob sua responsabilidade na execução do presente 

contrato sobre as informações e cuidados pessoais necessários ao cultivo do tabaco em todas as suas 

fases de produção, conforme orientações recebidas da COMPRADORA verbalmente ou por escrito 

através de suas publicações, bem como aquelas obtidas através dos cursos de capacitação oferecidos 

pelos órgãos públicos e entidades privadas, e dos formulários e Relatórios de Orientação Técnica e 

Sustentabilidade emitidos pela COMPRADORA.  
 
2.5.  Em caso de descumprimento das obrigações previstas nas cláusulas 2.3 e 2.4, desde já o PRODUTOR 

declara estar ciente e concordar que a COMPRADORA informe às autoridades competentes sobre tal 
conduta, arcando este com todos os ônus decorrentes, bem como isentando a COMPRADORA de 
indenizar quaisquer prejuízos morais e materiais que o PRODUTOR e todos aqueles que sob sua 
responsabilidade trabalhem possam vir a experimentar.  

 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – COMERCIALIZAÇÃO DO TABACO EM FOLHA E PRAZO CONTRATUAL 
 
3.1. A produção de tabaco objeto do presente contrato, resultante da área plantada e da estimativa de 

produção acordada entre as partes, deverá ser integralmente adquirida pela COMPRADORA junto ao 
PRODUTOR, podendo variar até no máximo 5% (cinco por cento) para mais ou para menos e será 
entregue pelo PRODUTOR para classificação e aquisição no estabelecimento da COMPRADORA que 
for por esta definida, nas cidades de Blumenau/SC, Sombrio/SC, Rio Negro/PR ou Santa Cruz do 
Sul/RS. 
 

3.1.1 As partes concordam que o tabaco produzido e comercializado deverá obedecer as seguintes 
características e volumes, em todos os anos agrícolas em que vigorar o presente Contrato, assim 
entendendo o período compreendido desde o preenchimento do Check List de Registro até a efetiva 
comercialização dos tabacos produzidos: 

 
I) Tipo de Tabaco: ........................... 

 

II) Variedade da Semente: .................... 

 

III) Área de Plantio: ............... Hectares 
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IV) Estimativa: ........................... Kg 

 

V) Número de Pés:..................... mil pés 

 
3.1.2. Em ocorrendo alterações em qualquer dos itens acima, em relação à próxima safra, os novos 

parâmetros serão ajustados por meio do Relatório de Orientação Técnica, Sustentabilidade e 
Acompanhamento dos Termos em cada início de ano agrícola. 

 
3.2. O contrato ora firmado vigorará a partir da data de sua assinatura pelo prazo de ________(________) 

anos agrícolas, considerando para fins de data final o dia 31 de julho do último ano agrícola, devendo 
toda e qualquer alteração ser realizada de forma escrita. O presente contrato terá seu vencimento 
antecipado, para o último ano agrícola, pela venda integral da produção contratada conforme   cláusula 
3.1.1.ou, a qualquer tempo, pelo não cumprimento de clausulas contratuais. 
 

3.3. São obrigações da COMPRADORA relativamente à comercialização do tabaco: 
 
a) adquirir do PRODUTOR, nos termos e condições do presente contrato e de acordo com a Instrução 

Normativa nº 10 de 13 de abril de 2007 e seus anexos do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, a totalidade de sua produção de tabaco, até o limite da estimativa de produção indicada 
na cláusula 3.1.1., observada a variação mencionada no item 3.1;  

 
b) pagar o custo de transporte do tabaco, da propriedade do PRODUTOR até suas instalações, onde o 

produto será classificado e adquirido, exceto nas hipóteses previstas na cláusula 3.4. abaixo. Esta 
obrigação limita-se a tabacos que observem os requisitos da Instrução Normativa nº 10 de 13 de abril 
de 2007 e seus anexos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A COMPRADORA não 
se responsabilizará por falta de fardos, tabaco molhado e demais prejuízos decorrentes do transporte 
do tabaco da propriedade do PRODUTOR, até suas instalações. A indicação do transportador será feita 
pelo PRODUTOR de comum acordo com a COMPRADORA. A COMPRADORA fornecerá ao 
PRODUTOR, quando expressamente solicitado, a declaração das condições em que recebeu o 
produto.  

 
3.4.  São obrigações do PRODUTOR relativamente às comercializações do tabaco: 
 
a) comercializar a totalidade de suas produções de tabaco para COMPRADORA e /ou sociedade 

controlada, coligada ou sob controle comum, nos limites das estimativas contratuais acordadas pelas 
partes na forma da cláusula 3.1.1. deste instrumento, devendo o PRODUTOR obrigatoriamente 
respeitar a proporcionalidade de volume por posição da planta (X,C,B,T), bem como a entrega do 
tabaco conforme a sequência de colheita definida pela COMPRADORA; 

 
b) fornecer o tabaco em folha manocado, enfardado e isento de matérias estranhos (“tabaco limpo”), 

observados os teores de umidade conforme aInstrução Normativa nº 10 de 13 de abril de 2007 e seus 
anexos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

 
c) entregar a produção de tabaco objeto do presente contrato, respeitando o cronograma de entrega 

negociado durante as safras, nas instalações da COMPRADORA, onde pessoalmente poderá 
acompanhar a pesagem e classificação do tabaco, nos termos da já citada Instrução Normativa nº 10 de 
13 de abril de 2007 e seus anexos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 
3.5.  Será de exclusiva responsabilidade do PRODUTOR o pagamento do valor do frete correspondente à 

entrega e retirada do tabaco das dependências da COMPRADORA em caso de recusa justificada da 
COMPRADORA em adquirir o tabaco do PRODUTOR, nos termos previstos neste contrato, bem como 
tratados por legislação aplicável, e ainda, na hipótese de exercício pelo PRODUTOR da faculdade 
prevista na cláusula 4.1.1.  

 
3.6. Caso a COMPRADORA verifique, a qualquer momento durante o ano agrícola, a iminência do 

inadimplemento contratual, ainda que anterior ao termo deste, mediante a prática, por parte do 
PRODUTOR, de atos que comprometam o pleno cumprimento do presente Instrumento, poderá notificar 
o PRODUTOR para que este entregue, no prazo de 48 horas, a quantidade de tabaco estipulada em 
comum acordo entre as partes, ou comprove, de forma inequívoca, que terá condições de fazê-lo dentro 
do prazo estipulado, sob pena de aplicação do previsto nas cláusulas 7.1. e 7.2. abaixo. 

 
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO DO TABACO 
 
4.1. O preço de compra do tabaco será aquele acordado entre as partes nas instalações da 

COMPRADORA, conforme a classificação do produto, observados os valores mínimos acordados entre 
a COMPRADORA e as representações oficiais dos produtores (FETAG, FARSUL, FETAESC, FAESC, 
FETAEP, FAEP e AFUBRA), e, na sua falta, os preços mínimos da tabela divulgada pela 
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COMPRADORA. 
 
4.1.1.  Não havendo consenso entre o PRODUTOR e a COMPRADORA no que se refere à classificação do 

tabaco produzido pelo primeiro, as partes poderão consultar o técnico de empresa especializada 
(EMATER, CIDASC ou CODAPAR) para dirimir eventuais dúvidas e prestar os esclarecimentos que se 
fizerem necessários.  Caso, ainda assim, as partes não cheguem a um acordo no que se refere à 
classificação do tabaco, o PRODUTOR poderá exercer a faculdade de não vender a sua produção de 
tabaco para a COMPRADORA. 
 

4.1.2.  Caso o técnico da empresa especializada, mencionado no item 4.1.1 acima, não esteja presente no 
momento da entrega e classificação do tabaco, o PRODUTOR poderá, a seu exclusivo critério, 
postergar a entrega da produção para uma outra data, de modo que o aludido técnico possa 
acompanhar a classificação do tabaco produzido pelo PRODUTOR, arcando a COMPRADORA, nesta 
hipótese, com eventuais despesas adicionais com o transporte do tabaco. 

 
4.2.  Na hipótese de o PRODUTOR exercer a faculdade prevista na cláusula 4.1.1. supra, este deverá pagar 

à COMPRADORA, os valores por ela garantidos conforme contratado, bem como deverá restituir à 
COMPRADORA, à vista, todo e qualquer valor que por ela tenha sido adiantado ao PRODUTOR para 
financiar a sua produção, incidindo atualização, tal qual previsto na cláusula 6.4. infra.  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES COMUNS 
 
5.1.  A COMPRADORA e o PRODUTOR obrigam-se a praticar os preços e condições resultantes da 

negociação do preço do tabaco entre a COMPRADORA e as representações oficiais dos produtores e, 
na sua falta, os preços da tabela sugerida pela COMPRADORA, nos termos e condições do presente 
contrato.  

 
5.2. As informações acordadas na cláusula 3.1.1. do presente contrato poderão, quando aplicável, ser 

atualizadas segundo as revisões de cada ano agrícola, efetuadas de comum acordo entre as partes em 
formulário e relatório próprios, utilizados para todos os contratos dos anos agrícolas da cultura do 
tabaco contratada, os quais, devidamente preenchidos e assinados pelas partes, passará(ão) a integrar 
o presente contrato para todos os fins e efeitos, levando-se em conta a interferência de fatores 
supervenientes. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA AQUISIÇÃO DOS INSUMOS, DO CRÉDITO RURAL, DO ADIANTAMENTO DE 
VALORES E DOS SEUS PAGAMENTOS 
 
6.1.  Os valores dos insumos agrícolas, equipamentos de proteção individual (EPI), e demais materiais 

adquiridos pelo PRODUTOR junto à COMPRADORA serão pagos à vista pelo preço constante da Nota 
Fiscal.  

 
6.2.  A COMPRADORA poderá buscar, junto a instituições financeiras, a liberação de linhas de crédito rural 

em favor do PRODUTOR, atuando no sentido de propiciar, a esse, as melhores condições que puderem 
ser obtidas à época, na qualidade de sua garantidora. Esta busca de financiamento não caracteriza uma 
obrigação da COMPRADORA, uma vez que esta, por não integrar o sistema financeiro nacional, não 
tem condições de se comprometer com a concessão de crédito.  

 

6.2.1.  O acesso do PRODUTOR ao crédito rural, tendo por garantidora a COMPRADORA, é faculdade do 

PRODUTOR, sendo este livre para obtê-lo, por conta própria e junto às instituições financeiras de sua 

escolha, não havendo qualquer obrigação de sua parte em recorrer às instituições financeiras sugeridas 

pela COMPRADORA. 

 

6.2.2. Os valores garantidos pela COMPRADORA serão cobrados do PRODUTOR de acordo com o previsto 

no título de crédito rural e no presente Contrato.  

 

6.2.3.  O PRODUTOR declara ter ciência de que a COMPRADORA poderá, para fins de cobrança dos valores 

devidos pelo PRODUTOR à COMPRADORA, proceder, mediante notificação prévia, à inclusão do 

PRODUTOR nos cadastros de restrição de crédito (SERASA, SPC e outros). 
 
6.3. Sobre os valores dos insumos agrícolas e demais materiais adquiridos pelo PRODUTOR junto à 

COMPRADORA, pagos, em virtude de eventuais adiantamentos de preço, pela COMPRADORA, por 
mera liberalidade e a exclusivo critério da última, bem como sobre quaisquer outros valores adiantados 
pela COMPRADORA, ao PRODUTOR, que não sejam objeto de financiamento por qualquer tipo de 
sistema de crédito rural, incidirão juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, acrescidos de atualização 
monetária, que será realizada tendo por base a aplicação do IGPM, índice apurado pela Fundação 
Getúlio Vargas, limitado a 12% (doze por cento) ao ano. 
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6.4.  Sobre os valores decorrentes de dívidas vencidas e não pagas pelo PRODUTOR à COMPRADORA, 

incidirão juros de mora na ordem de 1% (um inteiro por cento) ao mês. 
 
6.5. Todo e qualquer valor devido pelo PRODUTOR, à COMPRADORA, ou adiantado pela COMPRADORA, 

ao PRODUTOR, será quitado mediante compensação, no momento da aquisição do tabaco, nas 

instalações da COMPRADORA, na forma e condições do presente contrato. O mesmo se aplica quando 

se tratar de valores garantidos pela COMPRADORA, em benefício do PRODUTOR. Todos estes 

valores serão discriminados em conta gráfica informada ao PRODUTOR.  

 
6.6.  Fica a COMPRADORA autorizada, de forma irrevogável e irretratável, a reter do preço do tabaco devido 

ao produtor, o valor da dívida deste perante Instituição Financeira na qual a COMPRADORA venha a 
ser garantidora do PRODUTOR, visando a quitação da referida dívida em nome deste. 

 
6.7. Em caso de contratação do PRODUTOR para as próximas safras, a COMPRADORA, mediante a 

concordância do PRODUTOR, fica desde já autorizada a proceder com a retenção dos valores 

referentes a insumos agrícolas e demais materiais já adquiridos ou a serem adquiridos pelo 

PRODUTOR na safra presente ou para a próxima safra, retenção esta que será efetuada dos valores a 

serem pagos pela COMPRADORA em razão da comercialização de Tabaco entre as Partes. 

 
6.7.1. A COMPRADORA ressalta que a adesão à metodologia de retenção acima exposta é facultativa, sendo 

que eventual discordância deverá ser manifestada na forma do disposto na cláusula 8.6. do presente 

Instrumento. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO 
 
7.1  Qualquer hipótese de infração contratual acarretará a rescisão do presente contrato, devendo a mesma 

se operar através de comunicação por escrito, dirigida à parte infratora. Em qualquer hipótese de 
rescisão do presente contrato, permanecerá o PRODUTOR responsável pelo pagamento dos insumos 
agrícolas comercializados pela COMPRADORA, nos termos da alínea “a” do item 2.2 acima. 

 
7.2.  As Partes ajustam que na ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas abaixo, o presente contrato 

será considerado rescindido de pleno direito, não cabendo qualquer indenização à parte lesada, 
permanecendo o PRODUTOR responsável pelo pagamento dos insumos agrícolas comercializados 
pela COMPRADORA, conforme disposto na cláusula 7.1. acima: 

  
 (i) prática, ato ou conduta antissocial, assim entendida aquela capaz de violar, direta ou indiretamente, a 

integridade física ou psíquica de qualquer funcionário, preposto ou representante da COMPRADORA; 
  
 (ii) a comercialização de sua produção, a qualquer tempo, à pessoas jurídicas ou físicas envolvidas na 

produção de produtos fumígenos contrabandeados ou falsificados;  
 
7.3.  A infração ao disposto na alínea “a” da cláusula 3.3. e na alínea “a” da cláusula 3.4. do presente 

contrato sujeitará a parte infratora ao pagamento à outra de multa não compensatória equivalente a 
10% (dez por cento) do valor apurado de acordo com a estimativa contratual para cada ano agrícola, 
assim entendendo o período compreendido desde o preenchimento do Check List de Registro até a 
efetiva comercialização dos tabacos produzidos, revisada na forma da cláusula 5.2. deste instrumento, 
calculado pela classe do tabaco tipo Virgínia - TO2, se o método de cura utilizado para o tabaco 
produzido for em situações de condicionamento de temperaturas (“Estufas”), ou Burley - C2, se o 
método de cura utilizado para o tabaco produzido for em situações de ar natural (“Galpão”), 
independentemente do efetivo tipo de tabaco produzido. A infração às demais disposições do presente 
contrato sujeitará a parte infratora ao pagamento de multa não compensatória equivalente a 5% (cinco 
por cento) do valor apurado da mesma forma ora disposta. 

 
7.4.  Na hipótese de descumprimento do disposto na cláusula 2.2 “d” acima, comprovado por autuação 

administrativa do órgão ambiental que venha a embargar área ou o tabaco produzido sobre tal, 
independentemente do momento em que tal autuação ocorra e observado o disposto no item 7.1 acima, 
ficará a COMPRADORA desonerada da obrigação de adquirir os tabacos produzidos pelo PRODUTOR, 
sem que seja devido qualquer tipo de reembolso ou indenização por parte da COMPRADORA ao 
PRODUTOR, podendo até mesmo rescindir motivadamente o presente Contrato. 

 
7.5.  Caso seja verificado o descumprimento de quaisquer dos itens descritos nas cláusulas 2.3,  2.4 e 3.4, 
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alínea “a” acima, ainda que ocorrido e/ou constatado em safras anteriores, observado o disposto no 
item 7.1 acima, independentemente do momento em que tal fato ocorra, ficará a COMPRADORA 
desonerada da obrigação de adquirir os tabacos produzidos pelo PRODUTOR, sem que seja devido 
qualquer tipo de reembolso ou indenização por parte da COMPRADORA ao PRODUTOR, ficando, 
desde já, ciente da possibilidade até mesmo de rescindir motivadamente o presente Contrato.  

 
7.6.  A COMPRADORA, observado o disposto na cláusula 7.1 acima, reserva-se o direito de não comprar o 

tabaco do PRODUTOR, independentemente do pagamento de qualquer reembolso ou indenização, 
além das hipóteses acima listas, caso seja constatada qualquer das seguintes hipóteses:  

 
a)   o descumprimento, pelo PRODUTOR, de qualquer de suas obrigações contratuais, bastando para tanto, 

quando for o caso, a mera autuação administrativa pelas autoridades competentes; 
 
b)  a utilização de insumos, agrotóxicos ou qualquer outro produto não recomendado ou proibido durante a 

produção ou acima dos limites estipulados no receituário agronômico; 
 

c)  a presença de materiais estranhos, impurezas, contaminantes (incluindo, mas não se limitando a 
pedras, tijolos, cimento, artefatos de metal ou plástico, papelão, terra, areia e quaisquer produtos 
agrícolas distintos do tabaco), estes na forma da Instrução Normativa nº 10 de 13 de abril de 2007 e 
seus anexos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

 
Parágrafo Primeiro:  Para exercício do direito previsto nas alíneas acima, visando a determinação da 

presença de resíduos de defensivos agrícolas acima dos limites estipulados no 
receituário agronômico, a COMPRADORA reserva-se o direito de testar amostras 
do tabaco cultivado pelo PRODUTOR, antes de efetuar a compra e em qualquer 
estágio de maturação, mediante análises laboratoriais. 

 
Parágrafo Segundo: O PRODUTOR compromete-se a fornecer, a qualquer momento, mediante 

solicitação da COMPRADORA, no mínimo 03 (três) amostras gratuitas de cada tipo 
de tabaco cultivado por força deste contrato, que serão coletadas, lacradas e 
identificadas na presença do PRODUTOR, que assinará recibo de controle, e 
armazenadas pela COMPRADORA para posterior análise e contra-prova. 

 
Parágrafo Terceiro: O PRODUTOR obriga-se, ainda, a franquear livre acesso aos locais de 

armazenagem de  agrotóxicos aos representantes da COMPRADORA, para que 
esta audite a utilização destes na forma do presente contrato. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento dos termos e condições deste 
Contrato, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito da parte de exigir seu cumprimento 
a qualquer tempo. 

 

8.2.  O produtor declara, desde já, estar ciente da existência e do conteúdo dos Termos de 

Acordo/Compromisso firmados pela COMPRADORA junto ao Ministério Público do Trabalho. 

 

8.3.  A contratação do seguro ou mútuo assistencialista é livre, podendo o produtor optar pela modalidade 

que lhe convier e contratar com qualquer oferta existente no mercado. 

 

8.4. Ajustam as partes, em caráter irrevogável e irretratável, que a relação comercial ora celebrada deverá 

obedecer aos mais estritos e rigorosos conceitos e princípios da ética, moralidade e boa-fé na condução 

dos negócios, incluindo, mas não se limitando, a evitar por si e / ou através de terceiros, seja total ou 

parcialmente, direta e / ou indiretamente, relações, contatos e / ou parcerias comerciais com quaisquer 

tipos e / ou espécies de agentes que por qualquer meio ou forma tenham ou tenham tido participação 

em atividades comerciais ilícitas, incluindo aí a concorrência antiética ou desleal, das quais, em função 

da atividade exercida, as partes dela sabem ou deveriam saber. 
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8.5. Em observância à cláusula acima, a COMPRADORA desde já disponibiliza um canal de denúncias 
através do telefone 0800-7232221, através da Caixa Postal nº 1828, Agência Central, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 20010-974 ou ainda através do e-mail denuncia@souzacruz.com.br, para que seus 
colaboradores e / ou produtores possam apresentar suas preocupações sobre suspeitas de conduta 
imprópria no trabalho ou nas relações comerciais, sendo certo que qualquer denúncia genuína e feita de 
boa fé não receberá nenhuma forma de represália ou de retribuição. 

 

8.6. Caso o PRODUTOR não concorde com a retenção descrita no item 6.7. do presente Instrumento, 
deverá fazer uma ressalva manual informando sua discordância. O silêncio será interpretado como 
concordância com a previsão ali descrita. 

 

8.7.  O Produtor autoriza a COMPRADORA, desde já, a proceder com a coleta e armazenagem de seus 
dados biométricos, através da identificação e digitalização de impressões digitais, podendo, ainda, 
manter, por tempo indeterminado, as referidas informações em seus arquivos digitais, sob sua inteira 
responsabilidade, bem como proceder com a utilização das informações biométricas para fins de 
assinatura dos documentos relativos a contratação de Produção Agrícola, além daqueles referentes aos 
Termo de Compromisso/Acordo firmados com o Ministério Público do Trabalho dos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (DF) e com o IBAMA. 

 

8.8.  A autorização descrita na cláusula acima é concedida em caráter irrevogável e irretratável. 

 

8.9. A integra do Contrato de Compra e Venda de Tabaco em Folha firmado nesta data entre as partes 
supramencionadas encontra-se registrada e disponível no Cartório de Títulos e Documentos localizado 
em Santa Cruz do Sul - RS, sob o nº 54094. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 
9.1. O presente contrato obriga as Partes, elegendo o foro do domicílio do produtor para dirimir dúvidas ou 

controvérsias oriundas do presente, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
E, por estarem certos e contratados entre si, firmam em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, o presente Contrato de Compra e Venda de Tabaco em Folha e Outras Avenças. 

 
 
 

.............................................., ......... de  ....................... de .............. 
 
 
 
 
 
......................................................      .................................................. 

      COMPRADORA     PRODUTOR 
 
 
 
 
1- ...................................................... 2- ............................................... 
 
 

Testemunha:........................................   Testemunha:........................................ 

 
 

CPF: ................................................. CPF:............................................. 

 
 
CÓDIGO DE ARQUIVAMENTO 
CÓDIGO      TF    LV         GT      AREA 


