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A evolução da colheita ao longo dos anos na região
“Nós vendia o baixei-

ro mais um pouquinho da 
segunda apanha e pagá-
vamos todos os insumos 
que vinham da firma. O 
resto era a sobra. Hoje o 
baixeiro não paga nem a 
lenha mais”.

A queixa é do agricul-
tor Vilmar Holtz Bedum, 
58 anos, morador de Ba-
rão do Triunfo, na Linha 
Brandão. Ele reclama que 
os reajustes no preço do 
fumo ao longo dos anos 
não acompanharam o au-
mento dos custos de pro-
dução, que exigem mais e 
mais investimentos para 
garantir produtividade.

O processo de expan-
são da cultura do tabaco 
no Sul do Brasil passa 
pela organização agroin-
dustrial, do cultivo com 
o emprego de novas tec-
nologias, inclusive de or-
ganização da propriedade 
e uso do solo. Estas mu-
danças incluem também o 
modo de produção e cura 
do tabaco. 

Na etapa de produção, 
é cada vez maior o uso 
de novos objetos técnicos 
envolvendo o uso de se-
mentes com melhoramen-
to genético, o emprego do 
sistema float para o culti-
vo das mudas, e o uso de 

novos compostos de ferti-
lizantes e agrotóxicos. Ao 
mesmo tempo, na etapa 
de cura das folhas de ta-
baco, novos instrumentos 
eletrônicos de controle de 
temperatura e de umida-
de, e novos sistemas de 
acondicionamento que 
passaram a ser utilizados 
no interior das estufas. 
Estas, por sua vez, tam-
bém se modernizaram 
com emprego de novos 
sistemas de circulação de 
ar quente, novas fornalhas 
e novas fontes de energia, 
como as estufas elétricas. 

O produtor baronense 
acrescenta que apesar de 
toda a modernidade, o 
cultivo do fumo continua 
exigindo muita mão de 
obra, mas reconhece que 
já foi bem mais trabalho-
so produzir.

Enquanto relatava pas-
sagens de sua trajetória 
no plantio de fumo, des-
de os nove anos de idade, 
quando seu saudoso pai 
construiu a primeira estu-
fa, Vilmar foi dando uma 
demonstração nítida das 
mudanças que a cultura 
sofreu ao longo dos anos.

“Sou do tempo da es-
tufa convencional quando 
a fornalha de tijolos ain-
da era pelo lado de fora 
e ocupava mais de dois 
metros na varanda. Nem 

tampa tinha e o calorão 
pegava direto pelo rosto”, 
contou.

Ao longo da conversa 
as comparações iam sur-
gindo a cada lembrança 
das dificuldades enfrenta-
das pela falta de infraes-
trutura da época. Dentre 
elas o transporte da co-
lheita da lavoura pra casa 
com carroças puxadas a 
boi, que demandava mais 
tempo e esforço dos tra-
balhadores.

“Colhia e largava no 
chão em montinhos nas 
pontas das carreiras. De-
pois carregava. Enquan-
to um ia fazendo a meda 
na carroça os outros iam 

alcançando os feixes. E 
quantas vezes alcançáva-
mos uma cobra junto com 
o monte. Que perigo!” 
exclamou com ar de lem-
brança e susto.

Com um sorriso can-
sado ainda detalhou as 
oportunidades que a carga 
virava, justo no horário de 
meio dia, quando o sol es-
tava mais quente e a fome 
apertava.

Há seis anos utilizan-
do estufas elétricas com 
sistema de fumo solto, 
o fumicultor destaca a 
praticidade de carregá-la 
e recorda do tempo que 
amarrava fumo nas varas 
de bambu, em cavaletes, 

pra depois carregar em 
uma estufa com até oito 
andaimes de altura.

Vilmar planta atual-
mente cerca de 70 mil pés 
de fumo com a ajuda da 
esposa e dois filhos. So-
bre o cultivo faz a seguin-
te análise:

“É uma cultura que 
se adapta em pequena 
propriedade porque dá a 
rentabilidade que nenhu-
ma outra cultura daria. O 
que mais vai dar pra fazer 
dinheiro em duas ou três 
hectares. Vamos plantar 
verdura todo mundo? Daí 
não vai ter nem pra quem 
vender” analisa o fumi-
cultor.Produtor mostrou como era utilizado o cavalete

Mudanças nas estufas otimizaram o serviço e trouxeram qualidade ao produto


