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RESUMO 

 
O presente trabalho retrata a fumicultura em Pilões/RN: considerações sobre a 
dinâmica produtiva e o esgotamento da atividade (2000–2018). Assim, tendo como 
objetivo geral descrever a dinâmica produtiva da fumicultura praticada no município, 
abordando os reflexos socioeconômicos e ambientais. Para alcançar o objetivo 
geral, foram elaborados e utilizados objetivos específicos, no intuito de investigar a 
importância quanto ao início da atividade fumicultora na cidade; caracterizar a 
agricultura familiar, especialmente a existente nos municípios do interior nordestino; 
discorrer sobre a fumicultura e as relações com a indústria, destacando aspectos da 
atividade no Nordeste e no Rio Grande do Norte; descrever a dinâmica econômica 
da fumicultura no município de Pilões/RN; e finalmente discorrer sobre as 
contribuições e/ou desvantagens da fumicultura para o município em questão com 
ênfase nos aspectos sociais e ambientais. Inicialmente faz-se uma síntese da 
fumicultura desde seu surgimento no período colonial juntamente com outros 
produtos primários, com os metais preciosos, café, etc.,contribuíram para 
caracterizar o longo período. E por fim, busca-se evidenciar o trajeto dessa atividade 
no município de Pilões-RN, analisando se esta influiu positivamente e/ou 
negativamente o desenvolvimento da cidade. O estudo trata-se de uma pesquisa 
descritiva exploratória, visto que o trabalho busca retratar a trajetória da cidade em 
questão, ao mesmo tempo em que examina os fatos e particularidades desse 
processo. Este trabalho foi elaborado através de estudo bibliográfico, de forma que 
buscamos trabalhos existentes para melhor aprofundamento do tema em evidencia, 
assim, foram usados obras de vários autores, tais como: Furtado (2003); Pontes 
(2018); Ferreira (2006) entre outros, bem como pesquisa de campo, com intenção 
de identificar a realidade da localidade em analise, assim como contribuir para o 
desenvolvimento da pesquisa através de questionários (em anexo) aplicados aos 
produtores e trabalhadores de fumo no município. Em vista disso a pesquisa 
mostrou que o ciclo fumageiro desenvolvido no município de Pilões/RN proporcionou 
pontos positivos e negativos, pois, ao mesmo tempo em que representava alguma 
relevância para a economia local, também contribuiu para o esgotamento precoce 
dos recursos hídricos nos anos de estiagem, para prováveis efeitos negativos sobre 
a saúde dos envolvidos com o cultivo. 
  
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Fumicultura. Dinâmica Econômica.  
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ABSTRACT 

The present work portrays the tobacco production in Pilões/RN: considerations on 
the productive dynamics and the exhaustion of activity (2000-2018). Thus, with the 
general objective of describing the productive dynamics of the tobacco cultivation 
practiced in the municipality, addressing the socioeconomic and environmental 
reflexes. In order to reach the general objective, specific objectives were elaborated 
and used, in order to investigate the importance of the beginning of the fumigant 
activity in the city; to characterize family agriculture, especially that existing in the 
municipalities of the interior of the Northeast; discussing tobacco farming and 
relations with industry, highlighting aspects of the activity in the Northeast and Rio 
Grande do Norte; to describe the economic dynamics of tobacco production in the 
city of Pilões/RN; and finally discuss the contributions and / or disadvantages of 
tobacco farming to the municipality in question with emphasis on social and 
environmental aspects. Initially a synthesis of the tobacco industry since its 
emergence in the colonial period along with other primary products, with the precious 
metals, coffee, etc., contributed to characterize the long period. Finally, it is sought to 
show the path of this activity in the city of Pilões-RN, analyzing if this influenced 
positively and / or negatively the development of the city.The study is an exploratory 
descriptive research, since the work seeks to portray the trajectory of the city in 
question, at the same time as it examines the facts and peculiarities of this process. 
This work was elaborated through a bibliographical study, so that we search for 
existing works to better deepen the subject, thus, we used works by several authors, 
such as: Furtado (2003); Bridges (2018); Ferreira (2006), among others, as well as 
field research, with the intention of identifying the reality of the locality under analysis, 
as well as contribute to the development of the research through questionnaires (in 
annex) applied to tobacco producers and workers in the municipality.In view of this, 
the research showed that the forest cycle developed in the city of Pilões/RN provided 
positive and negative points, since, at the same time that it represented some 
relevance to the local economy, it also contributed to the early depletion of water 
resources in the years of for adverse effects on the health of those involved in the 
crop. 
  
Keywords: Family farming. Fumiculture. Economic Dynamics 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Foi através de uma atividade agrícola que a coroa portuguesa conseguiu 

viabilizar a ocupação colonial: a cana de açúcar gerou recursos suficientes para 

viabilizar a ocupação territorial e permitiu a interiorização de atividades secundárias, 

como ocorreu com a pecuária nas terras nordestinas (FURTADO, 2003). 

Ainda no período colonial, podem-se citar outras culturas economicamente 

relevantes, como o algodão e o cacau. Outros produtos primários, como os metais 

preciosos, o café, o látex para fabricação de borracha, o fumo, etc., contribuíram 

para caracterizar o longo período, desde a chegada dos portugueses até a década 

de 1930, de economia primário-exportadora (FURTADO, 2003). 

Pode-se afirmar que ao longo do tempo a agricultura desempenhou 

importantes papeis na economia do país. Assim, também durante o período de 

substituição de importações (1930-1980), a agricultura contribuiu com o 

fornecimento de alimentos para reduzir o desembolso dos trabalhadores industriais 

com gastos na alimentação, forneceu matérias primas para o setor industrial, gerou 

divisas em moeda estrangeira através das exportações, tornou-se demandante de 

insumos agroquímicos, máquinas e implementos, enfim, cumpriu as funções que 

foram requeridas ao setor para o alcance do desenvolvimento econômico brasileiro 

(LEITE, 2005). 

Enquanto a modernização da agricultura atendia às demandas associadas ao 

processo de industrialização do país, praticamente, não se destinava atenção 

alguma a pequena produção, tendo em conta que não se concebia a possibilidade 

de modernização da pequena produção, vista quase sempre como sinônimo de 

atraso, baixa produtividade, subsistência e repositório de mão de obra. Neste 

sentido, pode-se afirmar que a pequena produção agrícola ficou à mercê da própria 

sorte, sem poder contar nem com uma ínfima parcela do apoio (e do crédito) que o 

Estado despendia ao grande produtor agrícola. 

Mesmo sem contar com recursos estatais ao longo do processo de 

desenvolvimento industrial brasileiro, eis que a agricultura familiar sobreviveu e se 

tornou referência na produção de alimentos, fibras e energia e tem um papel de 

grande relevância no território brasileiro, destacando a figura da família como “peça 

principal” na realização das atividades e organização das tarefas.  
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Segundo Mattei (2014), são os agricultores familiares que produzem os 

alimentos que atendem as necessidades alimentícias do povo brasileiro, com 34% 

da produção de arroz; 46% da produção de milho; 70% da produção de feijão; 38% 

da produção de café e 58% da produção de leite são originadas da agricultura 

familiar. A mudança de comportamento do Estado em relação ao segmento agrícola 

familiar se deu com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), pois representou a primeira iniciativa do Estado 

direcionada especificamente para a categoria dos agricultores familiares. 

Anteriormente, os agricultores familiares tinham que disputar os recursos disponíveis 

para financiamento com os grandes proprietários, aspecto por se si só já evidencia 

as dificuldades para conseguir acessar recursos via setor bancário. Saliente-se que 

o reconhecimento não se deu pela benevolência governamental, mas decorrente de 

uma importante conquista dos movimentos sociais ligados à agricultura 

(SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004).  

É válido destacar que a agricultura familiar não restringe suas atividades 

apenas voltadas para a produção de alimentos, pelo contrário, acontece com vários 

tipos de lavouras distribuídas por diversas regiões do território brasileiro. Conforme a 

Associação de Fumicultores do Brasil – AFUBRA (2005) é o caso da produção 

fumageira no Brasil, pois é desenvolvida basicamente pela agricultura familiar. 

Saliente-se que a atividade é realizada no Brasil desde o século XVII, 

constituindo-se, inclusive, numa fonte importante de renda da coroa portuguesa e 

num destacado instrumento da própria reprodução da sociedade escravista1 

(LOPES, 2005). Vale destacar, como faz o próprio Lopes (2005) que a literatura 

histórica não conferiu grande espaço para tratar da atividade, mas que, segundo as 

fontes que trataram do assunto, tinha-se uma produção realizada em pequenas 

porções de terras, com pouco uso de escravos e recorrendo ao trabalho da mão de 

obra familiar. O autor, baseando-se em Prado Júnior, sustenta que o fato da 

atividade ser realizada em pequenas áreas de terra diz respeito ao seu caráter 

técnico (exigência de maiores cuidados), mas não se prescindia do uso de escravos 

na atividade (aspecto que sugere a relevância econômica alcançada) (LOPES, 

2005). 

                                            
1 O fumo era utilizado para realizar a troca por escravos na costa africana (LOPES, 2005). 
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A questão técnica parece ser a explicação para que a fumicultura tenha 

continuado a ser, predominantemente, associada ao uso de quantidade reduzida de 

terras por cada produtor e, por isso, a agricultura familiar passou a ser o principal 

segmento produtor de fumo, inclusive em algumas áreas do Semiárido, como é o 

caso do município de Pilões/RN. 

A atividade fumicultora possui relevância econômica, pois oportuniza a 

geração de emprego e renda para áreas que dispõem de poucas oportunidades, 

embora seja sempre envolta numa série de questionamentos sobre o balanço entre 

impactos positivos versus negativos. O fato é que no município de Pilões/RN, a 

fumicultura apresentou certa influência econômica, pois, conforme Pontes (2016), a 

atividade proporcionou rendimentos superiores as outras produções cultivadas pelos 

agricultores familiares locais. 

O diferencial positivo de renda apontado por Pontes (2016) para os 

fumicultores de Pilões/RN pode ser explicado em virtude da diversificação produtiva 

que se estabeleceu, isso porque, conforme já mencionado, a atividade não demanda 

grandes quantidades de terras, assim, os agricultores familiares que passaram a se 

dedicarem à atividade conseguiram compatibilizar a produção de fumo com as 

atividades tradicionais (milho-feijão-bovinos). 

Desse modo, visando compreender a dinâmica produtiva da fumicultura no 

município de Pilões/RN e as consequências associadas ao esgotamento da 

atividade, tem-se a seguinte problemática: qual foi o legado sócio-econômico-

ambientalda atividade fumageira praticada em Pilões/RN?E como objetivo geral: 

Descrever a dinâmica produtiva da fumicultura praticada no município de Pilões/RN, 

abordando os reflexos socioeconômicos e ambientais. Além dos seguintes objetivos 

específicos: Caracterizar a agricultura familiar, especialmente a existente nos 

municípios do interior nordestino; Discorrer sobre a fumicultura e as relações com a 

indústria, destacando aspectos da atividade no Nordeste e no Rio Grande do Norte; 

Descrever a dinâmica econômica da fumicultura no município de Pilões/RN; 

Discorrer sobre as contribuições e/ou desvantagens da fumicultura para o município 

Pilões/RN, com ênfase nos aspectos sociais e ambientais. 

Acredita-se que a monografia contribuirá para o debate sobre a produção 

fumageira na agricultura familiar, destacando-se os aspectos socioambientais e 

econômicos para municípios com base econômica muito dependente de recursos 

externos, como é o caso de boa parte dos municípios do interior do Nordeste, 
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especialmente os do Rio Grande do Norte. Ademais, a produção de dados e 

informações sobre a ascensão e queda do cultivo de fumo no município de 

Pilões/RN pode servir de alerta para outras localidades que ainda dependem de tal 

atividade, isso porque a fumicultura representou oportunidades de geração de 

emprego e renda para diversas famílias diretamente envolvidas no cultivo e para 

outros segmentos econômicos da cidade, como o comércio e a prestação de 

serviços pessoais. 

Além da Introdução, o trabalho foi estruturado em três capítulos e as 

conclusões. O primeiro capítulo apresenta algumas considerações sobre a 

agricultura familiar, destacando as características do segmento e as relações com a 

agroindústria. O capítulo 2 aborda a fumicultura nas diferentes escalas espaciais, 

através da exposição de dados relativos ao país, o Nordeste e o Rio Grande do 

Norte. No capítulo 3 são apontados os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa, também traz uma caracterização da área de estudo e, por fim, 

apresentam-se os resultados e discussões do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR 

NO BRASIL 

 

 

Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(2017), baseando-se nas informações do Censo Agropecuário de 2006: 

 
[...] a agricultura familiar constitui a base econômica de 90% dos 
municípios brasileiros com até 20 mil habitantes; responde por 35% 
do produto interno bruto nacional e absorve 40% da população 
economicamente ativa do país. 
O setor produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% 
do café, 34% do arroz e 21% do trigo do Brasil. Na pecuária, é 
responsável por 60% da produção de leite, além de 59% do rebanho 
suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país. O setor também 
emprega 74% das pessoas ocupadas no campo, de 10 postos de 
trabalho no meio rural, sete são de agricultores familiares (MAPA, 
2017). 
Constate-se que a agricultura familiar dispõe de um papel 
fundamental na produção de alimentos e na geração de empregos, 
gerando 7 em cada 10 ocupações no meio rural e respondendo por 
parte substancial da produção de alimentos no país. 

 

O debate sobre a importância da agricultura familiar tem ganhado cada vez 

mais destaque nos últimos anos, principalmente porque desempenha importantes 

papeis socioeconômicos nas diversas regiões do país, dentre os quais: fornecimento 

de alimentos para os habitantes das cidades e para o autoconsumo das famílias 

produtoras, geração de emprego e renda e fixação de habitantes nas zonas rurais. 

O termo agricultura familiar passou a ganhar destaque na década de 1990, 

quando o Governo Federal incluiu o segmento na elaboração de programas e ações. 

Até então, utilizavam-se expressões diversas para se fazer referência ao universo da 

agricultura familiar, tais como: “produtor de subsistência”, “produtor de baixa renda” 

e “pequeno produtor”, deste modo o segmento passou a ser considerado, 

conceitualmente, em períodos recentes. Assim, como descrevem Schneider e 

Cassol (2013, p. 5): 

  
O surgimento e o reconhecimento da agricultura familiar no Brasil é 
muito recente e deve-se à três fatores igualmente importantes. O 
primeiro tem a ver com a retomada do papel do movimento sindical 
após o fim da ditadura militar; o segundo está relacionado ao papel 
dos mediadores e intelectuais, especialmente cientistas sociais que 
debateram o tema no início da década de 1990; e o terceiro fator 
está relacionado ao papel do Estado e das políticas públicas, que 
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passaram a reconhecer este setor e dar-lhe visibilidade a partir da 
criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF).  

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

passou a desempenhar importante papel de estímulo para o segmento, 

principalmente para aqueles agricultores familiares com maior capacidade de 

capitalização e nível mais satisfatório de articulação. Tais agricultores conseguem 

acessar os recursos e melhoram as condições de produção por meio do 

financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários 

desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas 

(SCHNEIDER; CASSOL, 2013). 

A agricultura familiar corresponde a toda forma de cultivo da terra e produção 

rural cuja gestão e mão de obra sejam majoritariamente provenientes do núcleo 

família. Segundo a Lei Federal n° 11.326, de 24 de julho de 2006, no artigo 3º, para 

se enquadrar como agricultura familiar são necessárias três características 

primordiais, sendo elas: primeira, não dispor de área maior do que quatro módulos 

fiscais; segunda, a mão de obra tem-se que ser predominantemente familiar e; 

terceira, o maior percentual da renda ser obtido das atividades econômicas 

(BRASIL, 2006). 

A Lei que delimita o universo que abrange os agricultores familiares se 

estabeleceu como um marco legal e a partir de então, como por exemplo, para a 

realização do Censo Agropecuário de 2006 e agora o de 2017, o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) desenvolveu estatísticas específicas e especiais 

para conhecer o universo familiar. No ano de 2009, as informações adquiridas 

através do referido Censo (2006) foram disponibilizadas e mostraram um retrato da 

agricultura familiar no Brasil, nas grandes regiões e em cada unidade da federação, 

deixando evidente a pujança do segmento, quando observada no aspecto geral, e 

revelando a heterogeneidade no universo da agricultura familiar brasileira (MATTEI, 

2014).  

Mesmo existindo a Lei que define o que realmente possa ser considerado 

como agricultura familiar, servindo como parâmetro legal, ainda não existe 

concordância sobre sua definição por parte dos pesquisadores. A temática ainda é 

fonte de algumas controvérsias, especialmente pelo alcance que pode ser dado para 

a caracterização da atividade, a partir de diferentes interesses e usos do tema. 
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Desde já, saliente-se que a definição adotada para a realização da pesquisa é a 

oficial. 

Conforme salientado, foi só mais recentemente, que se observou um maior 

reconhecimento do segmento da agricultura familiar, apontando-se, sobretudo, as 

contribuições do setor para o desenvolvimento social e para a economia do país, 

revelando-se que todos os anos o segmento movimenta bilhões de reais, 

responsabilizando-se por mais da metade dos alimentos que são consumidos pela 

população, gerando empregos e renda e sustentando parte da população no meio 

rural (DAMASCENO; KHAN; LIMA, 2011).  

Sobre as divergências conceituais e entre terminologias como “agricultura 

camponesa” e “agricultura familiar”, pode-se verificar que Fernandes (2004) concluiu 

que a agricultura camponesa tem caráter familiar, logo, todo camponês é um 

agricultor familiar, mas nem todo agricultor familiar é camponês, isso por que:  

 

A construção teórica da agricultura familiar tem construído a 
compreensão e a percepção que o camponês representa o velho, o 
arcaico e o atraso, enquanto o agricultor familiar representa o novo, o 
moderno, o progresso. Evidente que os custos políticos dessas 
formas de entendimento são altíssimos para os movimentos 
camponeses (FERNANDES, 2004, p. 21). 

 
Fernandes (2004) explica que o surgimento do termo agricultura familiar está 

ligado a conceituação de “Novo Mundo Rural” introduzida no país na década de 

1990, e recepcionada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, em que o 

camponês deveria ser considerado como agricultor familiar. A ideia do referido 

governo era impedir e/ou amenizar os processos de territorialização e 

espacialização das lutas dos movimentos sociais, acreditando-se que a redefinição 

de termos serviria para minar a luta camponesa e, consequentemente, limitar a 

possibilidade de rediscussão sobre a questão agrária.  

Na nova conjuntura econômica, marcada pelo processo de globalização e 

redefinição dos papeis do Estado a partir do paradigma neoliberal, procurava-se 

induzir os trabalhadores de que, a partir da metamorfose do camponês em agricultor 

familiar o mundo teria mudado “e que a luta pela terra é coisa do passado; que a 

subalternidade é natural na integração ao capital e ao mercado” (FERNANDES, 

2004, p.5). 
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A redefinição de termos se adequava ao “padrão moderno”, com a categoria 

dos agricultores familiares merecendo atenção dos governantes, como a instituição 

do PRONAF, deixando a impressão que o segmento poderia (e deveria) assimilar 

tecnologias para permitir o aumento da competitividade, da produção, do papel do 

agricultor familiar como empresário rural, enfim, compatibilizando-se com o 

paradigma produtivista do Desenvolvimento rural. 

Como a literatura especializada demonstra o movimento de estímulo à 

integração ao mercado a partir da utilização de insumos agroquímicos e 

equipamentos modernos (tratores, implementos, equipamentos, etc.) atende, por um 

lado, aos interesses da indústria de máquinas e equipamentos para a agricultura, 

bem como da indústria química que fabrica pesticidas, defensivos, fertilizantes e dos 

setores que produzem rações, suplementos e medicamentos para os rebanhos. É 

um movimento que amplia o mercado para tais produtos e é apontado como a 

“solução” para a modernização da agricultura familiar. 

Noutra perspectiva, observa-se à integração para frente. Em que a agricultura 

familiar se torna um elo das cadeias agroindustriais, destacando-se o fornecimento 

de animais para abate e processamento pelos grandes frigoríficos, o fornecimento 

de cana de açúcar para as usinas produtoras de açúcar e etanol, o fornecimento de 

folhas de fumo para a fabricação de cigarros e charutos, dentre outras atividades. 

Os agricultores familiares integrados têm que cumprir uma série de exigências 

estabelecidas em contratos para entregarem produtos adequados aos padrões 

estabelecidos, além de assegurarem o fornecimento regular nos prazos 

estabelecidos. 
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1.1 Agricultura familiar versus relações com a agroindústria 

 

 

É nítido apontar que a agricultura hoje não mais se trata de trabalho manual 

do homem diretamente com a terra, isso devido ao processo de modernização do 

campo na qual essa atividade constantemente se aprimora tecnicamente. Esse 

processo pode ser entendido como a implantação de novas tecnologias e 

maquinários no processo de produção no meio rural. De acordo com Marafon 

(1998), a transformação no setor agrícola teve início na década de 1950 com a 

importação de máquinas agrícolas. Contudo, foi somente na década de 19602 que 

foi implantado no Brasil um setor voltado para a produção de bens para a agricultura 

(MARAFON, 1998). 

Segundo Martine (1991), a modernização teria passado por três fases, de 

1965-1979, considerada a etapa da modernização conservadora onde teria ganhado 

impulso com eventos como a consolidação do parque industrial, a ampliação do 

crédito rural subsidiado e outros incentivos à produção agrícola. A segunda fase, 

período de 1980-84, teria se dado através da retração em que o crédito fortemente 

subsidiado diminuiu significativamente em virtude do recrudescimento da crise 

econômica que o país começara a mostrar já em fins da década de 1970, obstando-

se, como evidente, ainda que temporariamente, a incorporação de tecnologias mais 

sofisticadas3 como ocorria nos EUA e Europa Ocidental. Já nos anos de 1985-1989, 

após um período de 10 anos em que a produção agrícola estava estagnada veio à 

sucessão de super safras na segunda metade da década de 1980, esse período 

ficou marcado pela recuperação, sendo, por isso, considerada a terceira fase. 

Tais fases, obviamente, dizia respeito ao processo de modernização da 

grande propriedade rural, aquela capaz de absorver as tecnologias e responder aos 

ganhos de escala necessários para sucessivas rodadas de reinvestimentos em 

melhoramentos produtivos através de tecnologias cada vez mais sofisticadas, 

tornando a agricultura uma espécie de extensão da indústria em geral, cada vez 

                                            
2 Com base em Martine (1991), verifica-se que durante a década de 1960 a tecnologia agrícola ainda 
era bastante rudimentar na maior parte dos países em desenvolvimento, como o Brasil, apesar de 
que a ideia da modernização no espaço agrícola viesse desde o pós-Segunda Guerra, tinham-se 
movimentos ainda tímidos, tanto por parte do Estado como dos grandes proprietários de terras.   
 
3 Não se deve interpretar tal período como ausente de avanços, pois organismos governamentais 
como universidades federais e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 
aprimoravam o desenvolvimento de sementes para ampliação da produção no cerrado. 
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mais capital-intensiva. Este arranjo não destinava atenção ao segmento da 

agricultura familiar, salvo em certas circunstâncias que, em virtude de um 

componente técnico, tinham-se melhores resultados através de unidades produtivas 

menores, resultando num processo crescente de relações contratualizadas entre 

processadoras (agroindústrias) e segmentos capturados da agricultura familiar 

(criadores de frangos, suínos, produtores de fumo, etc.). 

É importante mencionar que a agricultura familiar não é um segmento 

homogêneo. Ao contrário. A heterogeneidade é uma característica marcante, isso 

porque existem estabelecimentos da agricultura familiar já integrado ao mercado, 

com características modernas de produção, especialmente, pelo uso de 

equipamentos e insumos agroquímicos, tais atributos decorrem de articulações com 

o capital. Noutro extremo, verifica-se a existência de milhões de estabelecimentos 

descapitalizados, tendo dificuldade de garantir a produção até para o autoconsumo 

familiar.  

Pressionada pelos padrões de modernização necessários ao ingresso nos 

mercados cada vez mais exigentes, aderindo-se a uma lógica capitalista imposta, 

percebe-se a perda da essência do segmento, exigindo-se que se modernize para 

atender aos padrões, especialmente, para aqueles produtores que mantêm ligações 

com os complexos agroindustriais. 

Conforme ressalta Dutra (2013 n. p.): 

 

Um dos exemplos significativos é o dos agricultores que por falta de 
alternativas em outras produções (leite, conservas e frangos...) 
ingressam na fumicultura, produção essa destinada ao mercado 
externo, articulando a lógica de conexão do local ao global em que a 
agricultura familiar é um dos elementos que compõem essa 
dinâmica. A fumicultura, que tem por objetivo atender às 
necessidades do mercado externo e que se desenvolve sob a lógica, 
em que articulam-se diferentes escalas de poder, é um exemplo do 
novo momento ao qual está submetida a agricultura brasileira. 

 
Ainda, segundo Dutra (2013), ao evidenciar os aspectos quantitativos da 

fumicultura demonstrados na Tabela 1, observa-se a relevância econômica 

crescente da atividade no caso brasileiro. Sendo plausível depreender-se que a 

crescente produção brasileira é um indicativo de maior relacionamento entre os 

produtores, inclusive muitos agricultores familiares, e a indústria. 
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Tabela 1Principais países exportadores de fumo (1980-2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dutra (2013, n. p.). 
 

De acordo com Dutra (2013), a Tabela 1 faz referência aos países 

exportadores de fumo, Estados Unidos da América, Zimbábue e Brasil, no período 

compreendido entre (1980 e 2007). Como se pode ver, o Brasil ocupava uma 

posição secundária no mercado internacional do tabaco, situação que mudou a partir 

dos anos 1990 com a expansão do cultivo da planta no Sul do país, mais 

precisamente no estado do Rio Grande do Sul.  

A liderança brasileira decorreu das estreitas relações que a indústria 

fumageira passou a desenvolver com a agricultura familiar. Estimulando-se a 

produção de fumo com asinovadoras técnicas produtivas, visando diminuir os custos 

de produção e assim ganhar mercados internacionais. Conforme Dutra (2013), a 

qualidade do fumo brasileiro é uma das características que o tornam produto 

diferenciado do resto do mundo. As propriedades físico-químicas e uma estruturada 

cadeia de produção possibilitaram a inserção e o crescimento da aceitação do 

produto nos mercados atendidos, especialmente da Ásia. 

Nas palavras de Dutra(2013, n.p.): 

 

A agricultura familiar adere à lógica de produção capitalista, e amplia 
sua importância, enquanto setor produtivo responsável pela geração 
de renda e postos de trabalho. A partir da política de incentivos 
fiscais, os grupos econômicos fomentam a ampliação da lavoura de 
fumo através do sistema integrado de produção. Importantes áreas 
destinadas a cultivos agrícolas (milho, feijão e batata, entre outros) 
são incorporadas, implantando uma lógica com exigências de 
produtividade e qualidade com o estabelecimento de metas a serem 
cumpridas pelos produtores. 

 

Ano Brasil (t) Estados Unidos 
(t) 

Zimbábue (t) 

1980 129.900 273.480 98.980 
1990 198.40 223.410 122.350 
2000 353.020 179.890 182.070 
2001 443.900 186.300 135.020 
2002 474.470 153.320 142.810 
2003 477.540 160.000 90.000 
2004 592.850 153.320 71.000 
2005 629.630 174.920 66.010 
2006 581.380 126.170 66.000 
2007 710.150 124.780 65.270 

Média 459.088 175.559 103.951 
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Esse sistema de integração é uma válvula de escape para os grupos 

empresariais, de forma que diminuem os perigos que são presentes nas atividades 

agrícolas e consequentemente diminuem suas responsabilidades, repassando-as 

para o segmento familiar capturado, através da contratualização. 

Paradoxalmente, enquanto as exportações brasileiras de fumo cresciam 

sobejamente nas últimas décadas, as autoridades do país reconheciam, como 

partícipes da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco (CQCT), dentre outros 

aspectos:  

 

[...] que a propagação da epidemia do tabagismo é um problema 
global com sérias conseqüências para a saúde pública; [...] que a 
ciência demonstrou de maneira inequívoca que o consumo e a 
exposição à fumaça do tabaco são causas de mortalidade, 
morbidade e incapacidade [...]; [e sobre o entendimento das 
autoridades sanitárias, que estariam] [...] preocupadas com o 
aumento do consumo e da produção mundial de cigarros e outros 
produtos de tabaco, particularmente nos países em desenvolvimento 
(ANVISA, 2003, p. 1). 

  
Ainda nos termos da CQCT, sobre ações para diminuir a oferta, 

comprometiam-se em apoiar “atividades alternativas e economicamente viáveis [...] 

para os trabalhadores, os cultivadores e, eventualmente, os varejistas de pequeno 

porte [...]” (ANVISA, 2003, p. 14). E sobre as implicações ambientais da atividade: 

 
[...] as Partes concordam em prestar devida atenção, no que diz 
respeito ao cultivo do tabaco e à fabricação de produtos de tabaco 
em seus respectivos territórios, à proteção do meio ambiente e à 
saúde das pessoas em relação ao meio ambiente (ANVISA, 2003, p. 
14).  

 
Contrastando-se as intenções governamentais brasileiras assumidas 

internacionalmente com a realidade percebida pelo crescente papel desempenhado 

pelo Brasil na comercialização internacional do fumo, tem-se como evidente que a 

ação empresarial foi mais bem sucedida no estabelecimento da cadeia fumageira, 

inclusive pela captura de produtores da agricultura familiar. 

Ressalve-se que não se pretende demonizar a atividade, pois dependendo 

das circunstâncias em que se estabelece o cultivo do produto pode significar 

oportunidades na geração de emprego e renda, sobretudo, em áreas carentes de 

quaisquer atividades econômicas representativas. Por outro lado, também não se 

desconhece as inúmeras implicações que a atividade, geralmente, produz para 
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aqueles que estão diretamente envolvidos na cadeia produtiva, nem muito menos 

sobre os conhecidos efeitos negativos do consumo do produto. 
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CAPÍTULO 2 – AFUMICULTURA NO BRASIL, NO NORDESTE E NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 

 

Processado a partir das folhas de plantas do gênero nicotina e do subgênero 

Nicotianatabacum. O tabaco é consumido como uma droga recreativa sob a forma 

de cigarro, charuto, cachimbo ou fumo mascado, usado também em pesticidas sob a 

forma de tartarato de nicotina e em alguns remédios. É conhecido popularmente por 

fumo e seu nome vem de tabacum que era um instrumento usado pelos indígenas 

para inalar o rapé (folha de fumo moída e torrada) (PIETROVSKI; MILANI, 2017). 

Ainda de acordo com Pietrovski e Milani (2017), no início do século XVI, 

quando os portugueses desembarcaram no país o cultivo de tabaco já existia em 

várias tribos indígenas. O tabaco era utilizado pelos índios na cura de ferimentos 

edores (forma medicinal) e/ou de forma religiosa para invocar os deuses.  

Entre os indígenas o tabaco era consumido de várias formas (comido, bebido, 

mascado, aspirado e fumado). Com a fixação dos colonos portugueses a planta 

passa a ganhar destaque e a ser produzida tanto para o consumo como para a 

comercialização. Também no período de ocupação holandesa em terras do 

Nordeste se observou a importância da comercialização do produto, segundo 

Bonato (2007): “Durante a ocupação holandesa em Pernambuco (início do século 

XVII), o fumo produzido ocupou papel importante na carteira comercial de produtos 

oferecidos pela Companhia das Índias Ocidentais” (BONATO, 2007, p. 5). 

Ainda, segundo Bonato (2007): 

 

O fumo brasileiro passoua ter três destinos principais. O produto 
considerado de primeira e segunda qualidade eraexportado para 
Lisboa e a maior parte (cerca de 60%) era reexportada para outros 
países europeus. Uma outra parte, considerado fumo de terceira 
qualidade, servia também de moedapara o comércio de escravos 
com a África no período colonial, o restante destinava-se aoconsumo 
interno. Até 1850, o fumo baiano passou a ser o principal gênero de 
comércio noescambo dos escravos com a África, chegando a 
representar 30% das exportações de fumo noBrasil Colonial 
(BONATO, 2007, p. 5). 

 

Para Lopes (2004), a produção de tabaco passou a ser um subciclo na 

mesma época do açúcar e se tornou uma importante moeda de troca por escravos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Folhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uso_recreativo_de_drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cigarro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charuto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cachimbo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesticida
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tartarato_de_nicotina&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rem%C3%A9dio
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africanos, mas com características distintas da atividade açucareira, conforme 

sustenta Lopes (2005) após consultar inúmeros trabalhos sobre a temática: 

 

[...] creio que está suficientemente demonstrado o predomínio da 
produção de tabaco em pequena escala. A despeito do caráter 
exportador deste ramo, foram os plantadores modestos, produtores 
diretos, com poucos escravos ou sem eles, que geraram a maior 
parte do tabaco exportado por Salvador e Pernambuco (LOPES, 
2005, p. 34). 

 
As questões relacionadas à atividade, como se viu, remonta ao período 

colonial, cuja estruturação sugere melhor adequação da exploração em áreas de 

menor porte, associando-se o trabalho escravo e a mão de obra familiar, com vista a 

exportação e, neste sentido, revestindo-se de importância estratégica, posto que 

servia de “moeda” para a aquisição de escravos na costa africana. 

Observa-se, ao longo das décadas do século XX, um crescimento gradual da 

produção de fumo no país, com uma ascensão forte a partir dos anos 2000, 

conforme disposto no Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1 Quantidade produzida nas lavouras temporárias de fumo em folha – Brasil 

(1940-2006) (em toneladas) 

 
Fonte:Silva, Libardoni, Farias(2013, p. 10). 

 

Verifica-se que o setor passou por períodos de expansão no decorrer dos 

anos, ganhando ou perdendo relevância econômica nas diversas áreas do país em 
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que o cultivo ocorreu. Segundo a Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA)4, 

a década de 1950 foi a mais difícil para o ramo, em decorrência de uma crise que se 

abateu sobre a atividade. A produção de fumos não aceitos pelo mercado gerou 

estoques elevados. Com isto, a indústria estabelecia os preços que lhe convinha e 

nem sempre comprava toda a produção dos cultivadores, gerando tensões que 

serviram como incentivo para a criação da associação representativa dos 

fumicultores do Brasil (AFUBRA, 2019).  

Com o surgimento da AFUBRA, os preços passaram a ser negociados e o 

pagamento realizado à vista, diferentemente de quando o produtor recebia o 

pagamento somente no final da comercialização ou na safra seguinte. Assim, a 

associação passou a representar os interesses dos fumicultores associados junto ao 

setor industrial. Evidenciando um maior padrão de organização, tem-se que, ao 

longo do tempo, o cultivo do fumo alcançou vez mais relevância, atingindo, nos 

últimos anos, um patamar de destaque entre as demais lavouras cultivadas no 

território nacional (AFUBRA, 2019).  

O Brasil pode ser considerado um player em sua produção fumageira. De 

acordo com Pontes (2016), no início da atual década o país ocupava a segunda 

posição no ranking dos maiores países produtores de fumo, perdendo apenas para a 

China, conforme demonstra a Tabela 2 a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4A entidade surgiu no dia 21 de março de 1955, com sede em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do 
Sul, primeiramente, chamada de Associação dos Plantadores de Fumo em Folha no Rio Grande do 
Sul, com foco apenas nos agricultores do Estado. Organizada por produtores de tabaco, em virtude 
da carência da união entre os agricultores e, visando os interesses na comercialização de tabaco 
(AFUBRA, 2019). 
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Tabela  2 Maiores produtores mundiais de fumo - Safra 2011/12 

 
Fonte: AFUBRAapud Pontes (2016, p.20). 

 
Assim como está explícito na Tabela 2, é possível notar a importância que a 

atividade representa para a economia do país, pois a relação importação e 

exportação mantêm o saldo positivo, visto que as exportações correspondem a uma 

quantidade relativamente significativa comparada as importações. Outro importante 

indicador da relevância que a fumicultura apresenta para o Brasil é a geração de 

empregos.  

Conforme Pontes (2016), o setor presta importante contribuição social, sendo 

responsável por amenizar o impacto do desemprego, considerado uma das grandes 

preocupações atuais.  

 
 

 
 

Tabela 3 Empregos no setor fumageiro (2016) 
DESCRIÇÃO EMPREGOS TOTAL  % 

 Diretos Indiretos    

LAVOURA  674.084     674.080  31,5 

INDÚSTRIA   29.000 29.000  1,4 

DIVERSOS 1.440.000 1.440.000  67,20 

TOTAL  703.080 1.440.000 2.143.080  100,0 

Fonte: Pontes (2016, p. 22). 



27 
 

Na Tabela 3, nota-se que o emprego gerado por esse segmento é bem 

positivo. As ocupações geradas durante a cadeia produtiva do fumo asseguram uma 

disponibilização de empregos formais relativamente expressivas, sem levar em 

consideração os empregos informais que são gerados durante o processo. 

A produção do tabaco se estende por várias partes do país, ocorrendo de 

forma mais acentuada na região Sul, o que corresponde a 98% de toda a produção 

nacional, com 14 mil produtores integrados, um universo de aproximadamente 615 

pessoas participa do ciclo produtivo no meio rural, somando uma receita bruta anual 

de R$ 5 bilhões. Na safra 2014/2015 foram produzidas 692 mil toneladas (REVISTA 

AMANHÃ, 2016).  

E ainda com base em Araújo, Frata, Bueno e Souza (2007), a cultura 

fumageira é uma das principais atividades da agricultura da região Sul do Brasil, 

assinalado fundamentalmente através de uma produção familiar em pequenas 

propriedades abrangendo quase todo o seu território. 

Alguns outros estados apresentam índices de produção inferiores, porém,é 

bastante significativo para as respectivas localidades envolvidas na produção, 

destacando-se as produções de Alagoas e Bahia no Nordeste. A produção nos 

demais estados do Nordeste ocorre em alguns municípios,como é o exemplo do Rio 

Grande do Norte, em que o cultivo ocorre (ocorreu) em alguns municípios, como em 

Alexandria/RN e Pilões/RN. 

 

 

2.1 A fumicultura no Nordeste e Rio Grande do Norte 

 

Historicamente, conforme já salientado, tem-se uma concentração espacial da 

fumicultura no país nos estados da região Sul. A maior parte da produção de fumo 

se dá nos estados do Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), juntos os 

estados respondem por cerca de 96%, destacando-se a posição do Rio Grande do 

Sul. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Fumo (ABIFUMO), os 

4% restantes são produzidos nos estados da Bahia e Alagoas, na região Nordeste. 

Estima-se que a produção de fumo seja a fonte de renda de cerca de 186 mil 

famílias nesses estados (ABIFUMO, 2019). 
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Relatório de Pesquisado Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 

2013) elaborado por Silva, Libardoni e Farias, baseado nos dados do Censo 

Agropecuário de 2006, apontou que os estados do Sul responderam por 95% da 

produção e Bahia e Alagoas pelos outros 5%, com “os estabelecimentos de até 50 

ha [sendo] os responsáveis por mais de 96% da quantidade produzida e do valor da 

produção do fumo em folha” (SILVA, LIBARDONI, FARIAS, 2013, p. 10). Tais dados 

apontaram que a produção remanescente em outras áreas dispersas pelo país, de 

fato, não tinham representatividade.  

O referido Relatório apontou o perfil do produtor de fumo nos cinco estados 

com maior produção: 

 
[...] a porcentagem de pessoas que recebem salários nas famílias 
nas quais se produz não atinge 1%; sobre o nível de instrução do 
dirigente, nos três estados do Sul, em média, 78% têm ensino 
fundamental incompleto. Em Alagoas e Bahia, 38% não sabem ler e 
escrever. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Bahia, a 
maior frequência de idade dos produtores de fumo é de 35 a 55 
anos; em Alagoas, a maior frequência está na faixa de idade de 25 a 
45 anos. Por fim, na maior parte do ano, o trabalho na fumicultura é 
realizado pelo produtor e outros membros da família (SILVA, 
LIBARDONI, FARIAS, 2013, p. 11). 

  
Verifica-se a elevada dependência da renda proveniente da fumicultura, o 

baixo nível de escolaridade entre os fumicultores, concentrando-se numa faixa etária 

intermediária, com exceção de Alagoas que apresentou um perfil um pouco mais 

jovem. 

Sobre a caracterização dos estabelecimentos produtores e os resultados 

produtivos, observou-se que: 

 
[...] a produção desta cultura (chamada de ‘fumos em folha’) ocorre 
principalmente em pequenos estabelecimentos especializados, de 
até 20 ha, que ocupam, prioritariamente, mão de obra familiar, com 
mais de 14 anos de idade. Além disso, a produção tem caráter 
comercial, visto que mais de 95% da produção é comercializada 
principalmente com usinas de beneficiamento. Mesmo operando com 
uma tecnologia produtiva essencialmente manual, o valor da 
produção chega a mais de R$ 5 mil por ha e ao ano (US$ 
3.300,00)(SILVA, LIBARDONI, FARIAS, 2013, p. 11). 

 
Confirma-se a realização do cultivo em estabelecimentos familiares, com 

tamanho reduzido, baixo aporte tecnológico, com grau acentuado de especialização 
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produtiva, atrelado ao setor de beneficiamento e com resultados econômicos 

razoavelmente satisfatórios. 

No aspecto referente a distribuição espacial, tem-se os estados da Bahia e 

Alagoas despontando no cenário nordestino, contudo outras áreas têm servido para 

experimentação e desenvolvimento da cultura em outros estados da região. Pode-se 

citar a experiência em Garanhuns/PE, com o cultivo da variedade oriental, em que a 

empresa Souza Cruz tinha a intenção de expandir a atuação no Nordeste. A 

experiência com esse tipo de fumo no Nordeste começou em Patos/PB e a intenção 

da empresa era dobrar a quantidade produzida (PORTAL PÁGINA RURAL, 2005). 

A estratégia que seria adotada pela empresa para expandir as operações no 

Nordeste: 

 
Para aumentar a produção, a Souza Cruz vai aplicar no Nordeste o 
mesmo sistema de parceria existente no Sul do País. Ela fará 
parceria com pequenos produtores, a quem fornecerá as variedades 
a serem plantadas e financiará todo o custo de produção, em troca 
da colheita.  
No Nordeste, já há mil integrados, que plantam em mil hectares. A 
Souza Cruz já está com uma equipe técnica a campo tentando 
convencer mais pequenos agricultores a aderirem à cultura (PORTAL 
PÁGINA RURAL, 2005). 

 
A decisão da empresa em expandir as operações no Nordeste, com o cultivo 

da variedade oriental, em meados dos anos 2000, não representou a primeira 

experiência na região. Na verdade, as experiências são anteriores a década de 

1950, como é o exemplo de Arapiraca/AL. 

De acordo com a Prefeitura de Arapiraca/AL (2017): 

 

Foi no final dos anos 1940 que Arapiraca começou a aparecer como 
símbolo do progresso alagoano. Apesar de ter pouco mais de duas 
décadas de emancipada, a cidade já era invejada por seus vizinhos 
mais antigos. Nessa época, o fumo começou a se tornar para o 
Agreste alagoano o que o café representou para o Brasil durante 
muitos anos. 

 
 A expansão que a produção alcançou em Arapiraca/AL permitiu a criação de 

inúmeras empresas na década de 1970: 

 
[...] produção do fumo de corda nos anos 70, época mais rentável do 
produto em Arapiraca, quando muitos armazenadores passaram a 
cortar o fumo em rolo e embalá-lo em saquinhos plásticos. Empresas 
como Extraforte, Super Bom, Fumo do Bom, Rei do Nordeste, Du 
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Melhor, Sempre Forte, Fumo Jangadeiro, e Fumo Jóia intensificaram 
suas produções (PREFEITURA DE ARAPIRACA/AL, 2017).  

 
 O declínio do setor começou na década de 1980 e persistiu durante a década 

seguinte e o crescimento da produção de cigarros industrializados fez o fumo de rolo 

(ou fumo de corda) e em saquinhos praticamente desaparecerem, muito embora, 

ainda existam algumas marcas que continuam produzindo fumo em saquinho 

destinado aos apreciadores de fumo de mascar. 

De acordo com Gama e Carneiro (2011) e Pontes (2016), no Rio Grande do 

Norte, o cultivo de fumo se intensificou na década de 1980, concentrando-se as 

operações nos municípios de Alexandria e Pilões, sendo a atividade iniciada através 

da atuação de agentes arregimentadores a serviço da Souza Cruz. Alguns 

agricultores familiares foram convencidos que o cultivo de fumo, com a compra 

garantida pela empresa, seria uma oportunidade para geração de renda agrícola, 

tendo em conta também o declínio da produção algodoeira. 

O Projeto RN Sustentável mapeou, com base nos dados do Censo 

Agropecuário (IBGE, 2006), as áreas que apresentavam o cultivo do produto. 

Observa-se na Figura 1 que a concentração de produção da lavoura se concentrava 

no Alto Oeste Potiguar. 

 
Figura 1 Áreas do RN com cultivo de fumo 

 
Fonte: RN Sustentável (2013. p. 18) 
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             De acordo com o RN Sustentável, observava-se o cultivo de fumo em São 

Vicente, Marcelino Vieira, José da Penha, Alexandria e Pilões, sendo os dois últimos 

responsáveis por 76% da produção potiguar. A produção total no estado resultou em 

R$ 1.734.000,00, representando apenas 0,29% do valor total das lavouras 

temporárias e 0,14% do PIB agropecuário (RN SUSTENTÁVEL, 2013, p. 18). 

A Tabela 4 apresenta os dados disponíveis sobre a produção de fumo em 

folha no RN no período mais recente (2013-2009). 

 

Tabela 4: Produção de fumo em folha no RN (2013-2009) 

Ano Quantidade 

(t) 

Valor da 

produção (R$) 

Área plantada 

(ha) 

Área colhida (ha) Rendimento 

médio (kg/ha) 

2013 10 41.000,00 16 16 625 

2012 14 97.000,00 25 25 560 

2011 115 1.313.000,00 130 130 884 

2010 166 1.743.000,00 195 195 851 

2009 215 1.846.000,00 241 241 892 

Fonte: IBGE (2019) 

 

Os dados da Produção Agrícola da Lavoura Temporária do IBGE indicam 

uma produção decrescente, como também reduções das áreas plantadas e colhidas 

e do rendimento médio, consequentemente, resultando na queda acentuada dos 

valores da produção de fumo em folha no Rio Grande do Norte. 

De acordo com Gama e Carneiro (2011, p. 38): 

 
A Souza Cruz começou a se territorializar no município de Pilões a 
partir de 1986, através de três fumicultores. O convite para o plantio 
do fumo partiu da iniciativa de um Orientador da Souza Cruz que 
prestava assistência técnica ao município de Alexandria. Os 
fumicultores acreditavam que a cultura do fumo era de grande 
importância para o desenvolvimento interno, bem como para o 
progresso social e econômico do município. A partir desse 
pensamento e entendimento, começaram a desenvolver essa cultura 
nas imediações do açude público municipal. 
 

 Sabe-se que a fumicultura foi introduzida no município de Pilões/RN através 

da ação da empresa Souza Cruz, utilizando-se do trabalho de agricultores familiares 
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e da disponibilidade de água existente no Açude Público de Pilões/RN, manancial 

utilizado para o abastecimento da cidade. 
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CAPÍTULO 3– CONSIDERAÇÕESSOBRE PILÕES/RN: HISTÓRIA, 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E A FUMICULTURA 

 

 

3.1 Procedimentos metodológicos  

 

O trabalho buscou descrever a trajetória da atividade fumageira no município 

de Pilões/RN, dando-se ênfase aos aspectos socioambientais e econômicos. 

Conforme Gil (2002), as pesquisas descritivas têm o objetivo de descrever as 

características de determinadas populações ou fenômeno ou estabelecer relações 

entre as variáveis e as pesquisas exploratórias proporcionam uma maior 

familiaridade com o problema, (explicitá-lo). 

A pesquisa contou com uma revisão bibliográfica, sobre as temáticas da 

agricultura familiar e fumicultura e de como esses processos se desenvolveram no 

Brasil. Para Marconi e Lakatos (2002), “a pesquisa bibliográfica é um compêndio 

geral sobre trabalhos já realizados, revestidos de importância por fornecerem dados 

atuais e relevantes relacionados com o tema”.  

Além da pesquisa bibliográfica, o estudo conta com um levantamento de 

dados através da pesquisa documental, que de acordo com Gil (2002) “a pesquisa 

documental assemelha-se com a bibliográfica, porém a documental vale-se de 

materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou ainda podem ser 

reelaborados”. Sendo assim, foram extraídos dados de artigos, dissertações, teses, 

além de consultas em sites do IBGE e da AFUBRA, dentre outros. 

Para mais, o estudo conta com uma pesquisa de campo, com a finalidade de 

identificar a realidade da localidade em análise. Para Gil (2002), “a pesquisa de 

campo é a investigação direta no local onde ocorre um determinado fenômeno, 

realizada através da observação e também de entrevistas, além de se incluir outros 

tipos de procedimentos”. Dessa forma, foi fundamental a realização de visitas a 

determinados locais, como os campos utilizados para os plantios no município, em 

que foi identificar a extensão da área utilizada pelo fumo e suas possíveis 

consequências ambientais. Por fim, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com alguns atores locais, como os antigos trabalhadores, produtores e agentes 

públicos a fim de melhor esclarecer a realidade existente na época. 
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3.2 Características gerais da área de pesquisa 

 

Figura 2 Mapa político do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: IBGE (2019) 

 
O povoado de Pilões surgiu por volta de 1745, na época ainda uma fazenda 

pertencente ao capitão João Leitão Arnoso, famoso por ser um grande proprietário 

de terras criadoras de gado, onde havia sempre a necessidade de adquirir mais 

terras para melhor acomodar o rebanho. O crescimento da Fazenda dos Pilões 

atraiu trabalhadores com suas famílias e o povoado foi ganhando novas 

construções, como a capela, residências e pequenos estabelecimentos comerciais 

(IBGE, 2017).  

De acordo com depoimentos locais, em virtude da evolução do povoado, até 

então denominado Vasto Horizonte, foi instituída a vila que recebeu a denominação 

de Pilões/RN, em decorrência da existência de uma cachoeira nas proximidades em 

que existiam pedras cujo formato se assemelhava a um pilão. 

No ano de 1963, através da Lei Estadual nº 2.905, de 20 de agosto de 1963, 

foi criado o município de Pilões/RN, desmembrando-se de Alexandria/RN. Situado 

na microrregião de Pau dos Ferros e mesorregião do Oeste potiguar, o município de 

Pilões/RN ocupa uma área de 83km² e encontra-se a aproximadamente 380 

quilômetros da capital do estado, Natal/RN (IBGE, 2017). 

PILÕES 
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Segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2010, o município tinha uma população de 3.453 habitantes. 

A densidade demográfica local era de 41.76 hab./km². Atualmente, a população 

estimada pelo IBGE é de 3.806 pessoas. O Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) apurado para 2010 foi de 0,614, sendo assim considerado um município de 

médio desenvolvimento(IDHM entre 0,600 e 0,699), em que:“A dimensão que mais 

contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,777, seguida de 

Renda, com índice de 0,566, e de Educação, com índice de 0,527” (IBGE, 2010; 

2019; PNUD, 2014).  

Pilões/RN tem clima e característica semiárido, temperatura média anual em 

torno de 25,8ºC e índice pluviométrico de 824 milímetros (mm) anuais, concentrados 

entre os meses de fevereiro e maio. O solo predominante é o podzólico vermelho 

amarelo, que representa uma fertilidade alta, com textura média cascalhada 

(FERREIRA, 2006). 

Segundo Sousa e Barreto Filho (2017,p. 05-6): 

 
As características econômicas mais significativas se compatibilizam 
com os demais municípios do Alto Oeste Potiguar, cujos dados para 
o ano de 2014 indicam uma participação 29,75% do setor de serviços 
(considerando também a Administração, saúde e educação públicas 
e Seguridade Social a participação sobe para 90,5%), comprovando 
a elevada dependência de fontes externas de recursos 
(transferências constitucionais, como o Fundo de Participação dos 
Municípios, e transferências diretas aos cidadãos, com destaques 
para a Previdência Rural e Bolsa Família), com participação 
incipiente da indústria (3,28%) na composição do Produto Interno 
Bruto e participação modesta do setor agropecuário (6,22%), 
especialmente no último quinquênio em virtude da seca. 

 
De acordo com o IBGE (2016), o Produto Interno Bruto per capita do 

município, em 2016, foi de R$ 8.642,35. Pilões/RN se caracteriza por ser um 

município economicamente agrícola, onde se destaca pelo e cultivo de feijão e 

milho. As demais fontes de renda familiares provem de programas de transferência 

de renda, aposentadorias e empregos públicos. 
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3.3 A fumicultura em Pilões/RN: resultados e discussões 

 

Durante o período em que foi cultivado no município, o fumo representou uma 

das principais fontes de renda, tendo em vista se constituir na principal atividade 

geradora de renda, conforme dados da Tabela 5. Mesmo havendo outras atividades 

ligadas à agricultura, o fumo se sobressaiu em termos de renda gerada pela 

produção. 

 
Tabela 5Produção de fumo em folha Pilões/RN (2013-2009) 

Ano Quantidade 

(t) 

Valor da 

produção (R$) 

Área 

plantada (ha) 

Área colhida (ha) Rendimento 

médio (kg/ha) 

2013 - - - - - 

2012 - - - - - 

2011 54 669.000,00 60 60 900 

2010 58 576.000,00 64 64 906 

2009 63 564.000,00 64 64B 984 

Fonte: IBGE (2019) 

 

A Tabela 5 traz um ranking da produção de fumo praticada no município de 

Pilões/RN no período de 2009 a 2013. Verifica-se a redução da quantidade 

produzida, com diminuição da área plantada e colhida e do rendimento médio por 

hectare, comportamento similar ao verificado com a produção em todo estado 

(Tabela 4). No biênio 2012/2013 não ocorreu mais a produção, sendo decorrente do 

agravamento da estiagem. Da mesma forma em que ocorreu no restante do estado, 

também não ocorreu produção de fumo no período mais recente (2014-2018). 

 Em relação ao sexo, todos os produtores identificados no município são do 

sexo masculino, distribuindo-se nas seguintes faixas etárias: 20% com até 35 anos, 

40% acima de 35 anos até 45 anos, 20% acima de 55 anos até 65 anos e 20% 

acima de 65 anos. Verifica-se que os produtores ainda se enquadram em faixas 

etárias produtivas e que não foi por problemas associados a idade mais avançada 

que a produção foi paralisada, como se observa em boa parte das propriedades dos 

agricultores familiares a presença de pessoas com idades mais avançadas. 
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Gráfico 2 Grau de escolaridade dos produtores de fumo – Pilões/RN 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 
 

Observa-se no Gráfico 2, que apenas 60% dos produtores de fumo tem nível 

de instrução mínimo, sendo que 20% destes compreendem a ensino fundamental 

incompleto, e 40% a ensino médio completo; enquanto 40% compõe-se de 

produtores que não sabem ler, nem escrever. Logo, é possível considerar que a falta 

de estudos no foi bloqueio para que pudessem trabalhar com a produção de fumo. 

 

Gráfico 3 Membro da família (produtores) contemplado com transferência de renda 
– Pilões/RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 
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As transferências de renda são de suma importância para a sociedade 

brasileira, vista também como forma de combate a pobreza e acesso aos direitos 

sociais para uma melhor qualidade de vida, principalmente no Nordeste onde muitas 

pessoas trabalham com agricultura. O Gráfico 3 mostra a realidade dos produtores 

de fumo que recebem esse tipo de renda, sendo que 80% deles tem Aposentadoria 

Rural, e 20% recebem o Bolsa Família. Mesmo não trabalhando mais com a 

cultivação do fumo, estes são “amparados” com programas voltados para 

agricultores. 

 
Gráfico 4 Renda familiar mensal proveniente de benefícios estatais – Pilões/RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

Pode-se analisar no Gráfico 4 que a renda proveniente da fumicultura não 

era igualitária para todos produtores, de forma que 80% ganhavam em torno de um 

até dois salários mínimos, enquanto 20% chegavam a ganhar até um salário 

mínimo. Este fato pode estar atrelado ao tamanho da área e/ou quantidade de fumo 

cultivado e vendido para empresa. 

Saliente-se que, em relação a obtenção de crédito do PRONAF, 80% dos 

produtores nunca foram contemplados e 20% receberam poucas vezes, mas jamais 

utilizaram ou aplicaram tais recursos na atividade fumageira. Aliás, nenhum produtor 
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de fumo tentou acessar outro tipo de financiamento ou linha de crédito agrícola para 

qualquer outra finalidade. 

Gráfico 5 Renda familiar mensal proveniente de todas as fontes – Pilões/RN 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

No Gráfico 5, observa-se que 60% das famílias tem o nível de rendimentos 

de um salário mínimo podendo chegar até dois, compreendendo todas as fontes de 

renda, contrapondo 40% que conseguem obter de dois até três salários mínimos. 

 

Gráfico 6Nível de rendimento anual proveniente da agropecuária – Pilões/RN (ano 
de referência: 2018 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 
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O Gráfico 6 evidencia um rendimento anual proveniente da atividade 

agropecuária muito baixo, sendo decorrente da forte seca que assolou a região ao 

longo de cinco anos e que em 2018 ainda representou muita dificuldade para os 

produtores pesquisados. 

 
Gráfico 7 Tempo estimado em que parou de produzir fumo – Pilões/RN 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

No Gráfico 7ver-se o tempo aproximado em que a fumicultura parou de ser 

cultivada nos arredores do açude no município. A maioria dos produtores que 

correspondem a 80% dos interrogados pararam de cultivar a menos de 10 anos, 

enquanto que 20% pararam a menos de 3 anos.  

Quando indagados sobre a principal causa para cessarem a produção de 

fumo, 100% dos produtores apontaram a falta de água para realizar a irrigação das 

plantações. 
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Gráfico 8Nível de rendimento anual proveniente da fumicultura – Pilões/RN 
(referência: último ano em que produziu fumo) 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

Analisa-se no Gráfico 8 os rendimentos dos produtores advindos da 

fumicultura tendo o último ano de produção como base, onde 60% destes declaram 

ter ganho renda equivalente acima de três salários mínimos podendo chegar até 

quatro; 20% considera ter ganhado acima de dois salários mínimos podendo chegar 

até três; e 20% alega ter obtido acima de oito salários mínimos podendo chegar até 

dez. Assim como observou-se no (Gráfico 4 ) está diferença pode estar ligada a 

quantidade produzida e vendida. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0% 0%

20%

60%

0% 0%

20%

0%

ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO

ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO
ATÉ 2 SALÁRIOS MÍNIMOS

ACIMA DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS
ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS
ATÉ 4 SALÁRIOS MÍNIMOS

ACIMA DE 4 SALÁRIOS MÍNIMOS
ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS

 ACIMA DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS
ATÉ 8 SALÁRIOS MÍNIMOS

ACIMA DE 8 SALÁRIOS MÍNIMOS
ATÉ 10 SALÁRIOS MÍNIMOS

ACIMA DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS



42 
 

Gráfico 9 Número médio de pessoal contratado para o cultivo – Pilões/RN 
(referência: último ano em que produziu fumo) 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

Evidencia-se no Gráfico 9 a quantidade de pessoas empregadas durante o 

processo de cultivação do fumo. De modo que 40% dos produtores precisavam de 

até 5 pessoas para iniciar a plantação, e 20% empregavam acima de 5 pessoas até 

10 pessoas e outros 40% necessitavam de 10 a 20 pessoas para essa etapa.  
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Gráfico 10 Número médio de pessoal contratado para colheita/preparo das folhas 
para entregar a empresa – Pilões/RN (referência: último ano em que produziu fumo) 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

No período de preparo e colheita das folhas para entregar a empresa, 

observa-se a necessidade de mais trabalhadores, diferente do que mostra no 

Gráfico 9 a necessidade de bem menos trabalhadores para iniciar a produção. 

Constata-se no Gráfico 10 que 20% dos produtores precisavam de 10 até 20 

pessoas, 40% demandavam de 20 até 30 pessoas; 20% necessitavam acima de 40 

até 50 pessoas, e 20% podendo chegar acima de 50 pessoas. É valido ressaltar a 

importância que essa atividade teve para o município, uma vez que gerava 

empregos temporários para uma quantidade significativa de pessoas. 
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Gráfico 11 Preparação do solo para o cultivo do fumo– Pilões/RN (referência: último 
ano em que produziu fumo) 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

Como nota-se no Gráfico 11, 100% dos produtores entrevistados utilizavam 

adubos e/ou fertilizantes durante toda a produção de fumo. Os dados referentes ao 

preparo do solo sugerem que os aditivos agroquímicos utilizados se restringiam aos 

adubos e fertilizantes, confrontando-se com o trabalho de Hermes (2000), tem-se 

indicativo de que os produtores locais podem ter optado por não admitir o uso de 

agrotóxicos. Segundo Hermes (2000, p. 46): “No período de 1992 a 1994, no Brasil, 

a fumicultura ficou entre os 5 cultivos de maior uso de pesticidas por hectare”. O 

autor ainda salientou que por ser uma atividade desenvolvida, principalmente, por 

agricultores familiares, expunham-se todos os membros aos riscos de intoxicação 

(HERMES, 2000). 

 Ainda em relação ao preparo do solo para o cultivo do fumo 100% dos 

produtores afirmaram que não recebiam nenhum tipo de insumo repassado pela 

empresa. Novamente, observa-se uma circunstância atípica, pois o mais comum é 

que a empresa compradora repasse sementes, defensivos, implementos e 

orientações para os produtores realizarem as tarefas em conformidade com as 

exigências necessárias à obtenção de um produto com qualidade satisfatória. 
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Gráfico 12 Atividade principal desempenhada antes da fumicultura 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

Como se destaca no Gráfico 12 a principal atividade realizada antes da 

fumicultura era a agropecuária, cerca de 80% das pessoas que trabalhavam no fumo 

já realizavam trabalhos na agricultura e 20% das pessoas que trabalhavam na 

fumicultura tinha outros tipos de ocupação. 

 
Gráfico 13 Prejuízos provavelmente causados pelo cultivo do fumo – Pilões/RN 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

No Gráfico 13 nota-se a percepção dos trabalhadores sobre os prejuízos que 

provavelmente foram provocados pelo o cultivo do fumo. 33% dos entrevistados 

acham que prejudicou a saúde de quem se envolveu com a atividade; 33% 

consideram que poluiu a água do açude público e 33%declara que poluiu a terra 

utilizada no cultivo.   
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Quando indagados sobre a importância da fumicultura para a economia de 

Pilões/RN todos (100%) consideraram muito importante e que o setor comercial foi o 

mais beneficiado pela atividade no âmbito local, mas que a principal beneficiária pelo 

cultivo de fumo foi a empresa compradora do produto. 

Ressalte-se que a atividade também trouxe benefícios para os produtores, 

pois 80% conseguiram adquirir bens duráveis através dos ganhos obtidos com a 

fumicultura, citando-se aquisições de terrenos em área rural e veículos automotores. 

Ademais, 100% dos produtores informaram que os recursos obtidos com a atividade 

sempre eram suficientes para, no mínimo, cobrir os custos e assegurar recursos 

para a aquisição de mercadorias para o consumo familiar. 

 
Gráfico 14 Ação da empresa após o encerramento do cultivo do fumo – Pilões/RN 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

Ao indagar sobre se houve algum tipo de assistência dada por parte da 

empresa que comprava o fumo sobre possíveis riscos a saúde ou riscos ambientais 

provocados pela a fumicultura, 60% dos produtores relatam que a empresa não fez 

ou esclareceu nada, quando acabou o cultivo simplesmente foi embora. 20% contam 

que receberam auxílio financeiro (ou até mesmo tiveram dívidas dispensadas pela a 

empresa, uma que essa vendia insumos necessários para a produção) e 20% 

relataram que a empresa prestou esclarecimentos sobre os riscos ambientais e/ou 

saúde.   
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Gráfico 15 Qualidade de vida após o encerramento do cultivo do fumo – Pilões/RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

Quando questionados sobre a qualidade de vida após o encerramento da 

fumicultura, 60% dos trabalhadores afirmam que a qualidade de vida melhorou, 

nota-se que não faz falta para essas pessoas, que estas talvez já possuam outro 

tipo de ocupação. Enquanto 40% das pessoas declaram que a qualidade de vida 

piorou quando a atividade teve fim, dizem que os empregos temporários fazem falta. 

Buscou-se também dados e informações com os trabalhadores que atuaram 

na atividade fumageira em Pilões/RN. Em relação ao sexo dos trabalhadores, 

observou-se a ampla participação de mulheres na atividade, com 88% e apenas 

12% de homens. Ressalte-se que a identificação dos trabalhadores do fumo em 

Pilões/RN foi feita pela indicação dos produtores, sendo entrevistadas as pessoas 

que permanecem residindo no município. A justificativa para essa presença maior de 

mulheres se associa a aptidão para atuar no processo de preparo do fumo para 

repasse a empresa, sendo identificadas como mais cuidadosas no manejo das 

folhas. 

Esse aspecto sugere que a atividade fumageira se constituiu como uma das 

poucas oportunidades para a mão de obra feminina de Pilões/RN encontrar 

ocupações remuneradas na economia loca. 
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Gráfico 16 Faixa etária dos trabalhadores do fumo – Pilões/RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

Observa-se no Gráfico 16 que a faixa etária dos trabalhadores era bastante 

variada, sendo que 12% destes tinham acima de 25 anos até 35 anos; 12% tinham 

acima de 35 anos até 45 anos; 59% tinham acima de 45 anos até 55 anos e 18% 

tinham acima de 55 anos até 65 anos. Observa-se ainda, a predominância de 

pessoas com idades mais avançadas, mostrando que eram empregadas sem 

nenhum tipo de restrição. 
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Gráfico 17 Grau de escolaridade dos trabalhadores do fumo – Pilões/RN 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

Detalha-se no Gráfico 17 o nível de escolaridade dos trabalhadores de fumo 

de modo que 6% não estudavam, mas sabiam ler e escrever; 6%não sabem ler, 

nem escrever; 41% concluíram o ensino fundamental; 6% destes tem o ensino 

médio incompleto; 29% concluíram o ensino médio e 6% tem ensino superior 

completo. 

Outra característica marcante dos trabalhadores do fumo em Pilões/RN é o 

baixo grau de escolaridade, com mais de 50% dos pesquisados tendo, no máximo, o 

Ensino Fundamental incompleto.  
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Gráfico 18 Renda familiar mensal dos trabalhadores do fumo proveniente de 
benefícios estatais – Pilões/RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

O Gráfico 18 aponta um importante elemento para se entender o processo de 

desarticulação da atividade fumageira em Pilões/RN. Verificou-se que todas as 

famílias de trabalhadores do fumo pesquisadas estão recebendo recursos de 

programas sociais, com destaque para o grande percentual de famílias beneficiarias 

do Programa Bolsa Família (PBF).  

Tal aspecto sugere que a renda familiar, embora tenha diminuído com a perda 

da ocupação remunerada na fumicultura, não foi totalmente comprometida, 

consequentemente, as famílias de trabalhadores mantiveram alguma capacidade de 

suprir as necessidades básicas. Verificou-se que todos os pesquisados (100%) 

indicaram que os recursos recebidos através dos programas sociais são de até um 

salário mínimo (nos casos de aposentados e pensionistas do INSS). 

Ademais, 70% dos trabalhadores pesquisados informaram que, após o 

encerramento das atividades na fumicultura, retornaram para as atividades 

agropecuárias, 24% indicaram que não desempenham mais atividades laborativas 

corriqueiras, pois são aposentado-pensionistas e 6% afirmaram que passaram a 

atuar em outras atividades econômicas. 

De acordo com 65% dos trabalhadores pesquisados a atividade fumageira 

não gerou renda suficiente para que pudessem adquirir bens duráveis, enquanto que 

para 35% dos entrevistados foi possível comprar bens duráveis com a renda 

proveniente do trabalho com o fumo: 6% apontaram a aquisição de veículos 

automotores, 29% conseguiram adquirir eletrodomésticos para o lar e 65% 

apontaram bens diversos. 

18%

76%

6%
0% 0%

APOSENTADORIA RURAL

BOLSA FAMÍLIA

PENSÃO DO INSS

APOSENTADORIA E/OU PENSÃO
ESTADUAL/MUNICIPAL

OUTROS



51 
 

Indagados sobre o tempo em que não atuam na atividade fumageira, apurou-

se que 76% deixaram a atividade há mais de cinco anos e menos de 10 anos e 24% 

informaram que já decorria mais de 10 anos. Instigados para apontarem as causas 

de encerramento das atividades com o fumo em Pilões/RN, repetiu-se o resultado 

apurado entre os produtores, com 100% dos trabalhadores entrevistados indicando 

a falta de água para irrigação como a causa do colapso da atividade. 

Antes de conseguirem ocupações remuneradas na atividade fumageira em 

Pilões/RN, 88% se dedicavam a outras atividades agropecuárias, como agricultura 

de subsistência e 12% afirmaram que tinham ocupações diversas e circunstanciais, 

como os chamados “bicos”, diaristas, etc. 

A relevância econômica da atividade para Pilões/RN foi apontada por 88% 

dos entrevistados que, consideraram-na como muito importante, enquanto 18% 

afirmaram que a atividade foi pouco importante. Neste sentido, 100% dos 

trabalhadores pesquisados atribuíram alguma importância econômica para a 

fumicultura. 

Estimulados para apontarem o setor econômico em Pilões/RN que mais teria 

se beneficiado com a fumicultura, apurou-se que, para 76% dos pesquisados, foi o 

comércio e 24% dos entrevistados afirmaram que foi o Setor de Serviços. Embora se 

saiba que o comércio seja um segmento do setor terciário, buscou-se a 

diferenciação para esclarecimento sobre as percepções dos diversos agentes 

envolvidos na atividade fumageira. E sobre o principal beneficiado econômico com a 

produção de fumo, apurou-se o mesmo resultado que se verificou com os 

produtores, pois 100% dos trabalhadores apontaram a empresa compradora do 

fumo como o agente que mais se beneficiou da atividade fumageira em Pilões/RN. 
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Gráfico 19 Prejuízos provavelmente causados pelo cultivo do fumo – Pilões/RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

O Gráfico 19 mostra o ponto de vista dos produtores de fumo em relação a 

prejuízos causados pela cultivação do mesmo. 35% dos produtores acreditam que 

prejudicou a saúde de quem se envolveu com a atividade; 53% afirmam que poluiu a 

água do açude público com agrotóxicos utilizados durante o período de cultivação; e 

12% acreditam que podem ter outros tipos de prejuízos. 

 
Gráfico 20Qualidade de vida após o encerramento do cultivo do fumo – Pilões/RN 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 
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De acordo com Gráfico 20 cerca de 50% dos produtores acreditam que a 

qualidade de vida tenha piorado depois que se encerrou a fumiculrura; 35% acham 

que a qualidade de vida não se alterou, que conseguem ter o mesmo padrão de vida 

que tinham nos tempos de cultivo da atividade. 12% alegam que a vida melhorou 

sem a fumicultura.  

Com o propósito de coletar mais informações sobre a atividade fumageira em 

Pilões/RN foram realizadas entrevistas com alguns agentes públicos locais, 

comerciantes e prestadores de serviços que já estão atuando a mais de dez anos na 

cidade. Os agentes públicos apresentaram opiniões distintas sobre a fumicultura: 

parte preferiu apontar a geração de emprego e renda para as famílias como 

elementos importantes para a economia, uma vez que, as rendas geradas 

movimentavam a economia local; contudo, também foi salientado que a fumicultura, 

por utilizar grande volume de água na irrigação, teria acelerado o esvaziamento do 

Açude Público que é o manancial responsável pelo provimento de água para o 

abastecimento da cidade, além do fato do esvaziamento, também salientaram a 

suposição de que o uso de insumos químicos na produção do fumo podem ter 

servido para poluição do reservatório. 

As opiniões dos comerciantes e prestadores de serviços foram no sentido de 

enaltecer a importância da atividade fumageira em vista da geração de emprego e 

renda para parte da população e consequente rebatimento positivo na economia 

local. Foi salientado que os recursos recebidos, semanalmente, pelos trabalhadores 

do fumo movimentavam a economia local, considerando que, segundo foi apurado, 

gastavam os recursos no comércio e serviços locais. Também informaram que os 

produtores também usavam as rendas do fumo na própria cidade, potenciação a 

geração de caixa para os negócios. 

Por outro lado, a impressão generalizada entre os entrevistados é que o 

colapso da fumicultura não representou grande impacto para a economia local 

porque enquanto a renda gerada com atividade (produtores e trabalhadores) 

minguava, observou-se o crescimento da transferência de recursos para as pessoas 

através de programas sociais, sendo o PBF apontado como a principal fonte de 

renda que, de certa forma, supriu a lacuna deixada pelo colapso da atividade 

fumageira.  
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4 CONCLUSÕES 

 

 

Durante os períodos de estiagem os fumicultores utilizavam a água disponível 

no principal reservatório hídrico do município, sendo que a água armazenada servia 

para o abastecimento da cidade e para a irrigação das plantações de fumo. Assim, 

os produtores, estimulados e ajudados pela empresa, usavam as reservas 

existentes mesmo durante os períodos em que as chuvas eram escassas. 

Pela caracterização da fumicultura praticada em Pilões/RN ficou evidente a 

utilização de um recurso escasso e armazenado num reservatório público, com 

destinação prioritária para abastecimento humano, para fins de atendimento e 

benefício de alguns poucos produtores locais e, principalmente, de uma empresa 

privada. 

Pela ótica econômica se observa que o apoio da empresa e a tecnologia de 

irrigação fornecida para os produtores representaram uma oportunidade para 

continuarem produzindo e obtendo alguma renda, mesmo em períodos de estiagem. 

Ademais, devido as características da economia local, com baixo dinamismo e oferta 

escassa de empregos e ocupações, tem-se que considerar as ocupações geradas 

pela atividade. 

Durante a fase de levantamento de informações para a elaboração da 

monografia foi possível identificar que as ocupações geradas não eram 

formalizadas, constituindo-se em diárias realizadas por trabalhadores temporários. 

Portanto, sem as coberturas legais previstas na legislação trabalhista e, ainda 

aparentemente, com as atividades laborais sendo exercidas sem o uso de 

Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s), colocando-se em riscos a integridade 

de trabalhadores temporários e também dos produtores e seus familiares, uma vez 

que não se verificou distinções no exercício da atividade entre os grupos 

(trabalhadores temporários/fumicultores/demais familiares). 

Apurou-se que, especialmente em algumas etapas, tinham maiores 

exigências de pessoal, como na fase da coleta das folhas de fumo, depreendendo-

se que a atividade gerava uma quantidade significativa de ocupações, constituindo-

se nos períodos de estiagem, provavelmente, na mais importante fonte de 

oportunidades para ocupação de parte da população. 
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Pode-se considerar que a produção de fumo em Pilões/RN foi bastante 

representativa para a economia, sendo plausível admitir, ainda que numa primeira 

aproximação, que a atividade contribuiu para manter as famílias de fumicultores e 

trabalhadores temporários, como também com rebatimentos positivos para o 

comércio e os serviços. Assim, a atividade pode ser percebida a partir das seguintes 

perspectivas: inicialmente, o cultivo se apresentava como uma saída viável de 

sobrevivência para a população, especialmente, pela escassez de ofertas de 

trabalhos na localidade, no entanto, ao mesmo tempo em que garantia uma fonte de 

renda familiar, também era marcada pela opressão ao trabalhador que, além de 

trabalhar sobre más condições, ainda se deparava com um cenário comum nesse 

tipo de cultivo que é a baixa remuneração da mão de obra. 

Outra característica relevante foi o fato de a amplitude da fumicultura no 

município, a produção era considerada relativamente significativa. Contudo, essa 

amplitude do cultivo garantido pelos incentivos à produção por parte de uma 

empresa pode ter contribuído para a especialização produtiva de algumas famílias 

de agricultores, situadas no entorno do Açude Público de Pilões/RN. Desse modo, 

na medida em que a produção de fumo crescia as demais lavouras agrícolas, como 

feijão, milho etc., diminuíram gradativamente. 

Assim, é cabível relatar que o ciclo fumageiro desenvolvido no município de 

Pilões/RN proporcionou pontos positivos e negativos. Pois, ao mesmo tempo em 

que representava alguma relevância para a economia local, também contribuiu para 

o esgotamento precoce dos recursos hídricos nos anos de estiagem, para prováveis 

efeitos negativos sobre a saúde dos envolvidos com o cultivo, especialmente os 

trabalhadores, para a perda de diversidade da produção agrícola dos fumicultores. 
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6 ANEXOS 

 
 

QUESTIONÁRIO PRODUTORES – FUMICULTURA EM PILÕES 

NOME:______________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________________ 

DATA DA PESQUISA: ___________/___________/2019 

1. SEXO: 

A) (   ) MASCULINO 

B) (   ) FEMININO 

2. FAIXA ETÁRIA: 

A) (   ) ATÉ 18 ANOS 

B) (   ) ACIMA DE 18 ANOS ATÉ 25 ANOS 

C) (   ) ACIMA DE 25 ANOS ATÉ 35 ANOS 

D) (   ) ACIMA DE 35 ANOS ATÉ 45 ANOS 

E) (   ) ACIMA DE 45 ANOS ATÉ 55 ANOS 

F) (   ) ACIMA DE 55 ANOS ATÉ 65 ANOS 

G) (   ) ACIMA DE 65 ANOS 

3. NÍVEL DE ESCOLARIDADE: 

A) (    ) NÃO ESTUDOU, MAS SABE LER E 

ESCREVER 

B) (    ) NÃO SABE LER, NEM ESCREVER 

C) (    ) ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

D) (    ) ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

E) (    ) ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

F) (    ) ENSINO MÉDIO COMPLETO 

G) (    ) ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

H) (    ) ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

I) (    ) PÓS GRADUAÇÃO 

4. A FAMÍLIA RECEBE BENEFÍCIOS DO 

GOVERNO? 

A) (    ) APOSENTADORIA RURAL 

B) (    ) BOLSA FAMÍLIA 

C) (    ) PENSÃO DO INSS 

D) ( ) APOSENTADORIA E/OU PENSÃO 

ESTADUAL/MUNICIPAL 

E) () OUTROS. ESPECIFIQUE:______________ 

___________________________________________ 

ORIENTAÇÕES QUESTÃO 4: Pode-se observar 

mais de um tipo de benefício. 

5. RENDA FAMILIAR APROXIMADA DE 

BENEFÍCIOS DO GOVERNO: 

A) (     ) ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 

B) (     ) ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO ATÉ 2 

SALÁRIOS MÍNIMOS 

C) (     ) ACIMA DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 

D) (     ) ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

4 SALÁRIOS MÍNIMOS 

E) (     ) ACIMA DE 4 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

5 SALÁRIOS MÍNIMOS 

F) (     ) ACIMA DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS 

ORIENTAÇÕES QUESTÃO 5: renda familiar 

referente APENAS de benefícios governamentais. 

Tendo como referência o mês anterior a aplicação 

do questionário 

6. EM RELAÇÃO AO PRONAF (PROGRAMA 

NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR): 

A. ( ) NUNCA RECEBEU CRÉDITO DO 

PROGRAMA (passe para aQuestão 8) 

B. (     ) RECEBEU CRÉDITO DO PROGRAMA 

POUCAS VEZES 

C. (     ) RECEBE CRÉDITO DO PROGRAMA 

REGULARMENTE 

7. JÁ UTILIZOU RECURSOS DO PRONAF 

PARA MELHORAR A PRODUÇÃO DE 

FUMO? 

A) (    ) SIM 

B) (    ) NÃO 

8. DESCONSIDERANDO O PRONAF, JÁ 

BUSCOU OUTRO TIPO DE 

CRÉDITO/FINANCIAMENTO PARA 

APLICAR NA MELHORIA DA PRODUÇÃO 

AGROPECUÁRIA? 

A) (     ) SIM. QUAL(IS)?_____________________ 

___________________________________________ 

B) (     ) NÃO(passe para aQuestão 10) 

9. UTILIZOU O RECURSO DO 

CRÉDITO/FINANCIAMENTO 

ACIMAPARA MELHORAR A PRODUÇÃO 

DE FUMO? 

A) (     ) SIM 

B) (     ) NÃO 

10. CONSIDERANDO TODAS AS FONTES DE 

RENDAS DA FAMÍLIA DO MÊS PASSADO, 

QUAL É O NÍVEL DE RENDIMENTOS 

QUE MAIS SE APROXIMA? 

A) (     ) ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 

B) (     ) ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO ATÉ 2 

SALÁRIOS MÍNIMOS 

C) (     ) ACIMA DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 

D) (     ) ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

4 SALÁRIOS MÍNIMOS 

E) (     ) ACIMA DE 4 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

5 SALÁRIOS MÍNIMOS 
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F) (     ) ACIMA DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

8 SALÁRIOS MÍNIMOS 

G) (     ) ACIMA DE 8 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

10 SALÁRIOS MÍNIMOS 

H) (     ) ACIMA DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 

11. CONSIDERANDO APENAS AS FONTES DE 

RENDAS DA AGROPECUÁRIA DO MÊS 

PASSADO, QUAL É O NÍVEL DE 

RENDIMENTOS QUE MAIS SE 

APROXIMA? 

A) (     ) NÃO TEVE RENDA 

B) (     ) ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 

C) (     ) ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO ATÉ 2 

SALÁRIOS MÍNIMOS 

D) (     ) ACIMA DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 

E) (     ) ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

4 SALÁRIOS MÍNIMOS 

F) (     ) ACIMA DE 4 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

5 SALÁRIOS MÍNIMOS 

G) (     ) ACIMA DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS 

12. CONSIDERANDO APENAS AS FONTES DE 

RENDAS DA AGROPECUÁRIA DO ANO 

PASSADO, QUAL É O NÍVEL DE 

RENDIMENTOS QUE MAIS SE 

APROXIMA? 

A) (     ) ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 

B) (     ) ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO ATÉ 2 

SALÁRIOS MÍNIMOS 

C) (     ) ACIMA DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 

D) (     ) ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

4 SALÁRIOS MÍNIMOS 

E) (     ) ACIMA DE 4 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

5 SALÁRIOS MÍNIMOS 

F) (     ) ACIMA DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

8 SALÁRIOS MÍNIMOS 

G) (     ) ACIMA DE 8 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

10 SALÁRIOS MÍNIMOS 

H) (     ) ACIMA DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 

13. HÁ QUANTO TEMPO NÃO PRODUZ 

FUMO? 

A) (     ) PRODUZ SEMPRE (passe para a Questão 

15) 

B) (     ) MENOS DE 1 ANO 

C) (     ) MENOS DE 2 ANOS 

D) (     ) MENOS DE 3 ANOS 

E) (     ) MENOS DE 4 ANOS 

F) (     ) MENOS DE 5 ANOS 

G) (     ) MENOS DE 10 ANOS 

H) (     ) MAIS DE 10 ANOS 

14. QUAL(IS) A(S) PRINCIPAL(IS) 

RAZÃO(ÕES) PARA NÃO REALIZAR A 

PRODUÇÃO DE FUMO? 

A) (     ) A SECA (FALTA DE ÁGUA PARA 

IRRIGAR) 

B) (     ) MUITO TRABALHO 

C) (     ) BAIXO RETORNO ECONÔMICO 

D) (     ) EMPRESA PAROU DE COMPRAR 

E) (     ) OUTRA(S). ESPECIFIQUE:____________ 

___________________________________________ 

ORIENTAÇÕES QUESTÃO 14: Múltipla escolha. 

15. CONSIDERANDO APENAS A PRODUÇÃO 

DE FUMO DO ÚLTIMO ANO EM QUE 

PRODUZIU, QUAL É O NÍVEL DE 

RENDIMENTOS QUE MAIS SE 

APROXIMA? 

A) (     ) ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 

B) (     ) ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO ATÉ 2 

SALÁRIOS MÍNIMOS 

C) (     ) ACIMA DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 

D) (     ) ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

4 SALÁRIOS MÍNIMOS 

E) (     ) ACIMA DE 4 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

5 SALÁRIOS MÍNIMOS 

F) (     ) ACIMA DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

8 SALÁRIOS MÍNIMOS 

G) (     ) ACIMA DE 8 SALÁRIOS MÍNIMOS ATÉ 

10 SALÁRIOS MÍNIMOS 

H) (     ) ACIMA DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 

16. QUANTAS PESSOAS CONTRATADAS, EM 

MÉDIA, ERAM NECESSÁRIAS PARA 

CULTIVAR O FUMO? 

A) (    ) NÃO CONTRATAVA 

TRABALHADORES. USAVA APENAS A 

MÃO DE OBRA DA FAMÍLIA 

B) (    ) ATÉ 5 PESSOAS 

C) (    ) ACIMA DE 5 PESSOAS ATÉ 10 

PESSOAS 

D) (    ) ACIMA DE 10 PESSOAS ATÉ 20 

PESSOAS 

E) (    ) ACIMA DE 20 PESSOAS ATÉ 30 

PESSOAS 

F) (    ) ACIMA DE 30 PESSOAS ATÉ 40 

PESSOAS 

G) (    ) ACIMA DE 40 PESSOAS ATÉ 50 

PESSOAS 

H) (    ) ACIMA DE 50 PESSOAS 

17. QUANTAS PESSOAS CONTRATADAS, EM 

MÉDIA, ERAM NECESSÁRIAS PARA A 

COLHEITA E PREPARO DAS FOLHAS 

PARA ENTREGAR A EMPRESA? 

A) (    ) NÃO CONTRATAVA 

TRABALHADORES. USAVA APENAS A 

MÃO DE OBRA DA FAMÍLIA 

B) (     ) ATÉ 5 PESSOAS 

C) (    ) ACIMA DE 5 PESSOAS ATÉ 10 

PESSOAS 

D) (    ) ACIMA DE 10 PESSOAS ATÉ 20 

PESSOAS 

E) (    ) ACIMA DE 20 PESSOAS ATÉ 30 

PESSOAS 

F) (    ) ACIMA DE 30 PESSOAS ATÉ 40 

PESSOAS 

G) (    ) ACIMA DE 40 PESSOAS ATÉ 50 

PESSOAS 

H) (    ) ACIMA DE 50 PESSOAS 

18. DURANTE A FASE DE PREPARO DA 

TERRA E CULTIVO DO FUMO 

UTILIZAVA: 

A) (     ) ADUBOS, FERTILIZANTES 
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B) (  ) TRATORES, IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS 

C) (     ) PESTICIDAS, HERBICIDAS, OUTROS 

TIPOS DE VENENOS 

D) (     ) IRRIGAÇÃO 

E) (     ) OUTROS. ESPECIFIQUE:_____________ 

___________________________________________ 

ORIENTAÇÕES QUESTÃO 18: Múltipla escolha. 

19. DOS INSUMOS INDICADOS NA 

RESPOSTA ANTERIOR (QUESTÃO 17), 

QUAIS ERAM REPASSADOS PELA 

EMPRESA COMPRADORA DOS 

PRODUTOS? 

A) (     ) TODOS 

B) (     ) NENHUM 

C) (     ) APENAS:___________________________ 

20. ANTES DA FUMICULTURA, QUAL ERA A 

PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA 

QUE DESEMPENHAVA? 

A) ( ) AGROPECUÁRIA (CULTIVARES 

ALIMENTARES E CRIAÇÃO DE ANIMAIS) 

B) (     ) COMERCIANTE 

C) (     ) SERVIDOR PÚBLICO 

D) (     ) AUTONÔMO/CONTA PRÓPRIA 

E) (     ) OUTRA. ESPECIFIQUE:______________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

21. CONSIDERA QUE A FUMICULTURA 

É/FOI: 

A) (     ) MUITO IMPORTANTE PARA A 

ECONOMIA DE PILÕES/RN 

B) (     ) POUCO IMPORTANTE PARA A 

ECONOMIA DE PILÕES/RN 

C) (     ) SEM IMPORTÃNCIA PARA A 

ECONOMIA DE PILÕES/RN (passe para a 

Questão 23) 

22. O SETOR ECONÔMICO QUE MAIS SE 

BENEFICIOU COM A FUMICULTURA EM 

PILÕES/RN É/FOI: 

A) (     ) O COMÉRCIO 

B) (     ) O SETOR DE SERVIÇOS 

C) (  ) A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

(AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 

IMPOSTOS) 

D) (      ) OUTRO. ESPECIFIQUE:______________ 

___________________________________________ 

23. CONSIDERA QUE A ATIVIDADE COM O 

FUMO EM PILÕES/RN: 

A) (     ) BENEFICIOU MAIS A EMPRESA QUE 

RECEBIA O PRODUTO 

B) (     ) BENEFICIOU MAIS A ECONOMIA DE 

ALEXANDRIA/RN 

C) (     ) BENEFICIOU MAIS A ECONOMIA DE 

PAU DOS FERROS/RN 

D) (      ) OUTRO. 

ESPECIFIQUE:_______________ 

___________________________________________ 

24. EM RELAÇÃO A FUMICULTURA EM 

PILÕES/RN CONSIDERA QUE: 

A) (    ) PREJUDICOU A SAÚDE DE QUEM SE 

ENVOLVEU COM A ATIVIDADE 

B) (    ) POLUIU A ÁGUA DO AÇUDE PÚBLICO 

(COM VENENO E DEMAIS PRODUTOS 

QUÍMICOS) 

C) (      ) POLUIU A TERRA UTILIZADA NO 

CULTIVO 

D) (      ) OUTRO TIPO DE IMPACTO 

AMBIENTAL NEGATIVO. 

ESPECIFIQUE:___________________________ 

___________________________________________ 

ORIENTAÇÕES QUESTÃO 24: Múltipla escolha. 

25. CONSEGUIU ADQUIRIR BENS (IMÓVEIS 

E/OU DURÁVEIS) ATRAVÉS DA 

FUMICULTURA? 

A) (     ) SIM 

B) (     ) NÃO(passe para aQuestão 27) 

26. BENS (IMÓVEIS E/OU DURÁVEIS) 

ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA 

FUMICULTURA: 

A) (     ) CASA/APARTAMENTO 

B) (     ) TERRENO (ZONA URBANA) 

C) (     ) TERRENO (ZONA RURAL) 

D) (     ) VEÍCULO AUTOMOTOR 

E) ( ) ELETRODOMÉSTICOS PARA A 

RESIDÊNCIA 

F) (     ) OUTROS. ESPECIFIQUE:_____________ 

___________________________________________ 

27. RECURSOS DA FUMICULTURA ERAM 

SUFICIENTES: 

A) (    ) APENAS PARA COBRIR OS CUSTOS DA 

ATIVIDADE 

B) (    ) PARA COBRIR OS CUSTOS DA 

ATIVIDADE E O QUE SOBRAVA ERA 

USADO PARA COMPRAR MANTIMENTOS 

(ALIMENTOS, ROUPAS, SERVIÇOS 

BÁSICOS) PARA A FAMÍLIA 

C) (      ) NÃO DAVAM PARA COBRIR OS 

CUSTOS DA ATIVIDADE (TINHA 

PREJUÍZOS) 

D) (     ) OUTROS. 

ESPECIFIQUE:______________ 

___________________________________________ 

28. QUANDO ENCERROU A ATIVIDADE DA 

FUMICULTURA, A EMPRESA QUE 

COMPRAVA O FUMO: 

A) (      ) AUXILIOU FINANCEIRAMENTE 

B) (      ) PRESTOU ESCLARECIMENTOS 

SOBRE OS RISCOS AMBIENTAIS E/OU DE 

SAÚDE 

C) (       ) NÃO FEZ OU ESCLARECEU NADA 

D) (       ) OUTROS. 

ESPECIFIQUE:_____________ 

___________________________________________ 
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ORIENTAÇÕES QUESTÃO 28: Múltipla escolha. 

Apenas para os produtores que não produzem 

mais fumo. 

29. QUANDO ENCERROU A ATIVIDADE DA 

FUMICULTURA, A QUALIDADE DE VIDA: 

A) (      ) PIOROU 

B) (      ) NÃO SE ALTEROU 

C) (      ) MELHOROU 

D) ORIENTAÇÕES QUESTÃO 29: Apenas para os 

produtores que não produzem mais fumo. 

30. QUANDO ENCERROU A ATIVIDADE DA 

FUMICULTURA, A PRINCIPAL 

ATIVIDADE ECONÔMICA QUE PASSOU A 

DESEMPENHAR: 

A) (     ) APOSENTADO/PENSIONISTA 

B) (     ) COMERCIANTE 

C) (     ) SERVIDOR PÚBLICO 

D) (     ) AGROPECUÁRIA 

E) (    ) OUTRA. ESPECIFIQUE:_______________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


