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TABACO da lavoura pro galpão
Trabalho manual, clima quente e escassez de mão de obra são os problemas enfrentados na colheita

Enquanto boa parcela da 
população curte as férias na 
praia, nos meses mais quentes 
do ano, os produtores de taba-
co enfrentam o calor em meio 
as lavouras fazendo as apanhas 
das folhas amareladas.

A colheita do tabaco possui 
algumas peculiaridades e varia 
um pouco quanto a época nos 
três estados do sul, principais 
produtores do país. Na nossa 
região a maioria dos produ-
tores começa a colher as pri-
meiras folhas do baixeiro em 
dezembro e já no final de fe-
vereiro restam poucas lavouras 
que ainda não foram colhidas.

A produção do fumo exige 
intensa mão de obra, sendo boa 
parte dela mecanizada, porém 
ainda é empregado muito ser-
viço braçal neste cultivo, so-
bretudo na colheita que ainda é 
totalmente manual e as folhas 
são apanhadas uma a uma dos 
pés para garantir a qualidade. 
Este é um processo que gera 
desgaste físico e até problemas 
de saúde aos trabalhadores.

Por ser um cultivo caracte-
rístico de pequenas proprieda-
des a produção de fumo tem 
também o caráter familiar, 
sendo a maior parte do serviço 
desenvolvido por integrantes 
da família, contudo essa mão 
de obra tem escasseado nos úl-
timos anos, na medida em que 
os jovens, filhos de fumiculto-
res, têm deixado a lavoura para 
buscar outras atividades nas ci-
dades, onde não precisem en-
frentar tantas dificuldades.

Outro fator que contribuiu 
para essa realidade foi a mu-
dança na legislação brasileira, 
visando combater o trabalho 
infantil, que em 2011passou a 
proibir o trabalho na agricultu-

ra de jovens até os 18 anos, in-
clusive na produção de tabaco.

Quem segue na atividade 
como seu Nelson Bergmann 
Bierhals, 47 anos, de Santa 
Auta, interior de Camaquã, vai 
driblando as intempéries e en-
frentando as dificuldades ine-
vitáveis do cultivo, principal-
mente o calor do sol na colheita 
que a cada ano castiga mais a 
pele grossa do agricultor. 

“Costumamos ir pra lavoura 
de manhã das 8 horas até umas 
10h30min e a tarde das 5 ho-
ras até o início da noite. Nes-
se meio tempo trabalhamos na 
estufa, onde também é quente, 
mas pelo menos estamos na 
sombra”, explica o fumilcul-
tor.

Mas para fugir do sol não 
há como escapar do sereno da 
manhã, quando as folhas ainda 
estão encharcadas do orvalho 
da noite e dão um “banho” em 
quem as apanha.

“Pra mim isso até faz mal. 
Molha toda a roupa. Nós até 
usamos umas capas que a em-

presa manda, mas aquilo é um 
plástico que faz a gente suar 
muito, e tem que tirar. Não 
dá pra aguentar. Além de que 
aquele material começa a fe-
der. Daí tu já viu, né?”, recla-
ma seu Nelson.

É com a ajuda da esposa, Li-
sete e do casal de filhos que seu 
Nelson cultiva 60 mil pés de 
fumo em quatro hectares de sua 
propriedade e garante que não 
há um período do ano em que 
não haja serviço, por isso diz 

que tirar férias é uma coisa bem 
difícil pra quem planta fumo.

“Termina a colheita e tu já 
tem que preparar a outra safra. 
Tem a lenha tudo pra cortar, daí 
já começa a fazer os canteiros, 
arrumar as lavouras. Só se tu 
pegar e dizer: agora vou tirar 
umas férias, senão não tem jei-
to”, afirma.

Além do fumo a família 
planta milho e feijão na reste-
va, que servem para o consu-
mo e pra alimentar a criação. 
Já para complementar a renda 
familiar eles investem na pro-
dução de hortaliças que são 
comercializadas na cidade, em 
Camaquã.

Há algum tempo o fumo 
vem sendo alvo de políticas de 
substituição e diversificação 
de culturas em função da ten-
dência de queda do consumo 
mundial pelo aumento das res-
trições aplicadas nos principais 
países consumidores.

Cultivo se adapta bem em pequenas propriedades pela rentabilidade

Casal faz a classificação das folhas no galpão e comemora boa safra neste ano


