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RESUMO

CALENDÁRIO AGRÍCOLA DA FUMICULTURA NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO JACUIZINHO, RS.
AUTOR: Vagner Apollo Duarte
ORIENTADOR: Prof. Dr. Cássio Arthur Wollmann
O objetivo dessa pesquisa foi elaborar um calendário agrícola do cultivo do tabaco para a bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho, pois na literatura existente, há apenas o calendário elaborado pela
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio, o qual não é representativo para a realidade
climática deste recorte espacial. Para atingir o objetivo proposto, foram realizadas duas atividades de
campo com o intuito de observar a estrutura das pequenas propriedades fumicultoras, além de
identificar possíveis diferenças no estágio de desenvolvimento do cultivo de um local para outro. Os
dados de produtividade média do tabaco por ano-safra foram solicitados e cedidos pela Associação
Brasileira dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA), para o período de 2008 a 2018. Os dados referentes
à precipitação pluviométrica foram adquiridos do banco de dados da Cooperativa Tritícola de
Espumoso Ltda (COTRIEL), para o período de 2008 a 2018. A temperatura média do ar foi
estabelecida através de cálculos de estimativa e, por fim, foi aplicado um questionário para os
produtores de diferentes municípios, solicitando informações em relação aos ciclos fenológicos
principais (início de semeadura, plantio, colheita e término de colheita). Os resultados mostraram que
a altimetria, atribuindo a variabilidade da precipitação pluviométrica e a temperatura do ar, interferem
na produtividade média do tabaco, sendo que o município de Lagoão, localizado na cota mais elevada
da bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho possui a maior produtividade para o período de 2008-2018.
A precipitação pluviométrica mensal possui influência significativa na produtividade do tabaco, além
disso, as precipitações que ocorrem no decorrer de um ano, refletem também na produtividade média
do ano-safra seguinte. A temperatura média do ar (estimativa), promove a heterogeneidade no ciclo
fenológico do tabaco, principalmente em relação as temperaturas amenas na fase do plantio.
Associando-se as informações sobre a distribuição pluviométrica, a temperatura média do ar e a
entrevista com os produtores locais, constata-se que o calendário agrícola é diferente entre os
municípios, em função da variabilidade das temperaturas provocadas pela diferença altitudinal entre
pontos opostos da área de estudo. Em locais com temperaturas médias mais elevadas durante os meses
de cultivo, o desenvolvimento da planta tende a ser mais rápido podendo conter diferença de dias,
semanas e até meses em relação à municípios localizados em áreas de maior altitude.

Palavras chave: Calendário Agrícola, Fumicultura, Rio Jacuizinho-RS.
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AGRICULTURAL CALENDAR OF TOBACCO GROWING IN THE JACUIZINHO RIVER
HYDROGRAPHIC BASIN, RS.
.
AUTHOR: Vagner Apollo Duarte
ADVISOR: Prof. Dr. Cássio Arthur Wollmann
The objective of this research was to elaborate an agricultural calendar for the cultivation of tobacco for
the hydrographic basin of Rio Jacuizinho, because in the existing literature, there is only the calendar
elaborated by the Secretariat of Agriculture, Livestock, Fisheries and Agribusiness, which is not
representative for the real weather of this spatial cutout. In order to achieve the proposed objective, two
field activities were carried out in order to observe the structure of small tobacco farms, in addition to
identifying possible differences in the stage of development of cultivation from one location to another.
Data on average tobacco productivity per crop year were requested and provided by the Brazilian
Association of Tobacco Growers in Brazil (AFUBRA), for the period from 2008 to 2018. The data
referring to rainfall were acquired from the database of Cooperativa Tritícola de Espumoso Ltda
(COTRIEL), for the period from 2008 to 2018. The average air temperature was established through
estimation calculations and, finally, a questionnaire was applied to producers in different municipalities,
requesting information regarding the main phenological cycles (beginning of sowing, planting, harvest
and end of harvest). The results showed that the altimetry, attributing the variability of the rainfall and
the air temperature, interfere in the average tobacco productivity, being that the municipality of Lagoão,
located in the highest elevation of the Jacuizinho River basin has the highest productivity for the 20082018 period. The monthly rainfall has a significant influence on tobacco productivity, in addition, the
rainfall that occurs over the course of a year, also reflects on the average productivity of the following
crop year. The average air temperature (estimate), promotes heterogeneity in the tobacco phenological
cycle, especially in relation to the mild temperatures during the planting phase. Besides information on
rainfall distribution, average air temperature and interview with local producers, it appears that the
agricultural calendar is different between municipalities, due to the variability of temperatures caused
by the altitudinal difference between opposite points of the study area. In places with higher average
temperatures during the months of cultivation, the development of the plant tends to be faster and may
contain a difference of days, weeks and even months in relation to municipalities located in areas of
higher altitude.

Keywords: Agricultural Calendar, Tobacco, Rio Jacuizinho-RS.
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1 INTRODUÇÃO
O clima, por meio da variabilidade dos elementos, torna-se o condicionante primário na
contribuição, tanto de forma negativa quanto positiva na produção agrícola. Esta variação
climática pode ser atribuída à interação entre os fatores climáticos, como a continentalidade,
maritimidade, vegetação, relevo, tipo de solo, altitude e longitude, os quais determinam a
formação do clima local.
Tanto em escala local, quanto regional ou global, as condições meteorológicas atuam
no sistema produtivo agrícola como fatores exógenos, que afetam diretamente o crescimento,
desenvolvimento e a produtividade das plantas. A planta, durante o seu ciclo fenológico
responde a essas condições meteorológicas, as quais formam uma combinação de fatores que
podem variar desde os mais favoráveis até os mais desfavoráveis no que tange o crescimento e
a produtividade dos vegetais (MONTEIRO, 2009).
Neste contexto, os efeitos das condições meteorológicas nas práticas agrícolas de
campo, como a semeadura, preparo do solo, adubação, irrigação, pulverizações e colheita,
dependem também de condições específicas do tempo e do clima (PEREIRA; ANGELOCCI;
SENTELHAS, 2002). Esta dependência justifica-se para que as atividades que envolvem
contato com o solo possam ser realizadas de forma eficaz com vistas à prevenção de qualquer
tipo de dano, como a compactação do solo que é ocasionado devido ao tráfego de maquinários
em lavouras com solos insaturados (FLOWERS e LAL, 1998).
Ainda, um dos fatores determinantes na duração das fases do ciclo fenológico dos
cultivos é a altitude, que contribui no aumento ou diminuição das temperaturas nas escalas
regional, sub-regional e, principalmente, topoclimática. Isto ocorre em consequência da
rarefação do ar pela pressão atmosférica, além disso, a relação altitude e relevo contribui
também na distribuição espacial das chuvas em virtude do efeito orográfico e na exposição aos
raios solares (PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2002).
O aumento, ou diminuição, das temperaturas e a variação pluviométrica nos cultivos
devido às variações de altitude no terreno implica em uma série de processos na fisiologia das
plantas: germinação, repouso vegetativo, indução ao florescimento, a duração das fases
fenológicas das culturas. Perante isto, o conhecimento das fases fenológicas de um cultivo
torna-se importante na elaboração do calendário agrícola de qualquer sistema de produção
criado pelo homem (PEREIRA, et al. 2002; MAVI e TUPPER, 2014
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Do mesmo modo, algumas práticas agrícolas são altamente recomendadas para que o
agricultor tenha sucesso em todas as fases de sua produção. Uma delas, que está sempre
entrelaçada à produção, é a utilização do calendário agrícola com intenção de reduzir os custos
e riscos, tornando-se assim, ferramenta importante para os agricultores iniciarem a safra. Este
suporte vai detalhar as necessidades do cultivo, ou seja, auxiliar o produtor a planejar sua safra,
orientando-o sobre a época correta para o plantio, colheita, adubação e outras informações
necessárias referentes a planta, (SANDRE e FIORELLI, 2009).
Para estabelecer as etapas da evolução do ciclo fenológico de um cultivo em suas
distintas fases, é necessário ter o conhecimento detalhado da planta e como ela reage frente às
variações dos elementos climáticos em consonância com os fatores geográficos, tais como a
altitude. Em virtude disso, muitas vezes os calendários agrícolas dos cultivos são generalizados,
e isto pode ser identificado quando se tem o conhecimento do desenvolvimento da planta,
principalmente em razão da variabilidade climática de um local alterando o desenvolvimento
fenológico, e as atividades gerais durante a produção.
1.1 Problema e justificativa
O estado do Rio Grande do Sul possui destaque nacional no setor agrícola, tratando-se
de fumicultura. De acordo Nardi (1996), o cultivo de tabaco, primordialmente iniciou-se em
1808 quando passou a ser cultivado na Região Nordeste do país e, posteriormente, expandindose para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em 1950, a Região Sul se
destacava na produção de tabaco por meio da introdução do cultivo em pequenas propriedades,
que inicialmente foram destinadas à colonização europeia, principalmente a alemã e italiana.
Segundo Silveira (2015), já em 1940, a Região Sul alcançava a posição de maior
produtor de tabaco com 56% da produção nacional. A partir de 1970, o processo de
modernização da agricultura refletiu-se também no cultivo de tabaco, mudando este cenário
para um aumento ainda mais significativo da produção no Brasil. Com o aumento anual da
produção, recentemente, na safra 2016/2017, o estado do Rio Grande do Sul produziu 344 mil
toneladas gerando uma renda total de R$ 2,94 bilhões para os produtores, e R$ 1,65 bilhões em
exportações de acordo com a Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA, 2020),
envolvendo cerca de 75 mil produtores espalhados pelo estado gaúcho.
A distribuição da produção no estado mostra que o cultivo de tabaco se adaptou aos
diferentes microclimas, sendo que a época e os processos de produção são distintos entre as
microrregiões, devido a questões climáticas especificas de cada local (VARGAS e OLIVEIRA,
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2012). Atualmente o cultivo do tabaco é bastante disperso no território gaúcho e a dinâmica da
expansão da área plantada extrapolou a microrregião de origem: Santa Cruz do Sul. Na
microrregião de Pelotas também houve grande avanço no aumento de áreas com plantio de
tabaco. Possui destaque nessa cultura, Arroio do Tigre, que está situado na bacia hidrográfica
do Rio Jacuizinho (Alto Jacuí), área de estudo da presente pesquisa (SINDITABACO, 2019;
SILVEIRA, 2015).
Diante das atividades investigatórias in loco realizadas nesta área, observou-se que o
plantio do tabaco não é homogêneo no espaço e no tempo, contendo diferença de dias, semanas,
ou até meses em relação aos estágios, entre os municípios que compõe a bacia hidrográfica do
Rio Jacuizinho. De acordo com o calendário agrícola elaborado pela Secretaria da Agricultura,
Pecuária, Pesca e Agronegócio (SEAPA, 2009) as atividades realizadas durante um ano/safra
no cultivo do tabaco estão vinculadas ao seu desenvolvimento fenológico e são generalizadas
para todas as regiões produtoras do estado, o que é equivocado, levando em consideração a
diversidade climática do estado (WOLLMANN e GALVANI, 2012).
Porém, na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, de acordo com os dados de
produtividade solicitados e fornecidos pela AFUBRA (2020), os quais em análise prévia
demostraram que os municípios localizados em altitudes mais elevadas tiveram maior
rendimento por hectare plantado nos últimos 10 anos. Por esta razão, formam-se
questionamentos: o que acontece na escala climática local desta bacia hidrográfica que
diferencia a época de plantio, e todas as etapas posteriores, que contribuem para o aumento da
produtividade nos locais mais elevados da área de estudo em comparação com os de menor
altitude?
Em relação a isto, poder-se-ia destacar a influência da altimetria no balanceamento da
variabilidade de temperatura e precipitação entre diferentes pontos, e nesse sentido, isso
promoveria alterações no ambiente térmico, acelerando os estágios vegetativos do cultivo do
tabaco em função do aumento ou diminuição da temperatura, contribuindo na modificação do
calendário agrícola na área de estudo (BERGAMASCHI, 2007).
Investigar as variáveis que influenciam no desenvolvimento vegetativo da planta é
importante para determinar e estabelecer o calendário agrícola dos cultivares. Pereira,
Angelocci e Sentelhas (2002) fomentam que o conhecimento do ambiente local é decisivo para
desenvolver uma produção rentável, pois a cultura cria seu próprio microclima, resultado da
interação das plantas com o macroclima. Nesse sentido, em situações nas quais a cultura é
plantada em espaçamentos diferentes, observa-se a criação de microclimas distintos que
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resultarão no crescimento desigual da planta e problemas específicos no manejo (PEREIRA;
ANGELOCCI; SENTELHAS, op. cit.).
No entanto, a climatologia agrícola é o ramo da bioclimatologia vegetal com maior
enfoque no intuito de estudar a climatologia dos cultivares, sendo que, atualmente é
inexpressivo o número de estudos com viés climatológico voltados para a fumicultura no Brasil.
Ressalta-se que, a fumicultura é uma atividade composta da agricultura familiar, e representa
uma das atividades de maior importância econômica para pequenos municípios do interior do
Estado do Rio Grande do Sul, nos quais se têm propriedades específicas para este tipo de cultivo
(GONÇALVES, et al. 2015).
Economicamente, os produtores encontram nessa cadeia produtiva, alternativas
rentáveis diante da pouca extensão de terras que possuem, tornando-se praticamente inviável a
tentativa de produzir outro tipo de cultura. Por se tratar de uma produção em pequena escala,
torna-se uma das atividades mais empregatícias para este perfil de proprietários rurais, ademais,
o tabaco implica em dispor de mão de obra em pequenas áreas de terra (BARRERO et al. 2003).
Nesse contexto, é importante a realização de estudos contendo mais detalhes sobre as
condições climáticas de locais apropriados para seu cultivo, como na bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho, de acordo com sua real situação climática. No entanto, o foco dessa pesquisa está
voltado a analisar a importância do fator altitude na escala topoclimática, visando compreender
a influência da variabilidade dos elementos climáticos no desenvolvimento do tabaco e assim,
estabelecer um calendário agrícola do tabaco do cultivo para a bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho – RS.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
Elaborar um calendário agrícola da fumicultura para os municípios localizados na bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho/RS.

2.1 Objetivos específicos
I.

Diagnosticar a influência da altimetria na produtividade da cultura do tabaco na bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho-RS;

II.

Verificar a influência da precipitação pluviométrica mensal média na produtividade da
fumicultura no período de 2008-2018;

III.

Mapear a estimativa da variabilidade da temperatura do ar e caracterizar os ambientes
térmicos da área de estudo em relação às diferentes fases do ciclo fenológico do tabaco;

IV.

Investigar a percepção dos agricultores quanto às épocas de plantio do tabaco na bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho, para subsidiar a elaboração do calendário agrícola.
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3. A GEOGRAFIA DA ÁREA DE ESTUDO.
Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA, 2014), a bacia hidrográfica
do Rio Jacuizinho está localizada na porção centro-norte do estado do Rio Grande do Sul, e sua
área de abrangência estende-se por aproximadamente 2. 114 km² (Figura 01).
Figura 01. Localização da área de estudo.

Org: Autor.

A bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho é uma das Unidades de Planejamento e Gestão
(UPG) mais importantes do estado do Rio Grande do Sul, e faz parte da bacia hidrográfica do
Alto Jacuí, que por sua vez pertence à região hidrográfica do Guaíba. Sua importância deve-se
a questões econômicas, como a pecuária e, principalmente, a agricultura, além de possuir redes
de drenagem que contribuem para a geração de energia hidroelétrica (COAJU, 2009).
A base geológica na qual está inserida a bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho é
basicamente composta por rochas ígneas, conforme a classificação do Serviço Geológico do
Brasil (CPRM, 2012). As rochas existentes fazem parte da Formação Serra Geral, que é dividida
em várias fáceis. A principal é a face Gramados que possui rochas basálticas. Além dessa, ainda
existem as fáceis Paranapanema (andesito e basalto), e fáceis Caxias (riodacito e quartzo latito)
(CPRM, 2012).
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A formação geomorfológica no estado do Rio Grande do Sul, este é dividido em cinco
compartimentos: A Planície Litorânea, a Cuesta do Haedo, o Planaltos e Chapadas da Bacia do
Paraná, o Escudo Sul-rio-grandense e Depressão central (BECKER, 2012). A Figura 02
representa a localização da bacia nesta setorização.
Figura 02. Unidades geomorfológicas.

Fonte: CEPSRM/UFRGS – 2001
Adapt. e Org.; Autor.

De acordo com a Figura 02, o limite territorial da bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho
está totalmente localizado na parte centro-norte, onde classifica-se como Planalto Meridional,
(também classificado por Ross (1990) como Planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, unidade
geomorfológica que abrange praticamente 50% do território gaúcho.
O planalto é formado basicamente por rochas sedimentares, arenitos e basaltos. Além
disso, é característico dessa formação diversas formas de relevo ondulosos e declivosos com
altitudes elevadas principalmente na região serrana do estado (nordeste), coxilhas, capões,
vegetação densa e pouco densa em áreas de ação antrópica.
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O Planalto e chapadas da Bacia do Paraná está situado entre a depressão central que é
uma região de grande concentração de rochas sedimentares, oriundo do processo de erosão
ocorrido a milhares de anos, onde o material intemperizado têm a tendência de se deslocar para
mais baixas daltitudes, neste caso formando a depressão central do Estado do Rio Grande do
Sul. Ao oeste faz limite com a formação Cuesta de Haedo, que se integra à província arenitobasáltica com litologias dispostas em sequência, tendo o basalto em pouca espessura (SEPLEG,
2008).
A altimetria na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho possui grande variação,
correspondendo entre 75 a 703 metros acima do nível do mar,conforme pode ser visualizado na
Figura 03.
Figura 03. Mapa hipsométrico da área de estudo.

Fonte: SEMA, CPRM (2010).
Org: Autor

Na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho a variação altimétrica estabelece-se entre 75
metros e 703 metros, de acordo com o resultado da Figura 03. À jusante da bacia hidrográfica
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é a parte de menor altitude por ser o leito do rio principal. Os municípios localizados próximos
a estas altitudes estão Ibarama, Sobradinho, Arroio do Tigre e Estrela Velha, que possuem
altitudes entre 100 e 400 metros. Já as maiores altitudes estão localizadas na parte sul, sudeste,
leste, nordeste e norte da bacia.
Conforme mostra o mapa da Figura 03, as altitudes variam de 350 metros a 703 metros
que é o pico mais elevado dentro do recorte, abrangendo os municípios de Passa Sete (ao sul);
Lagoão (leste); Tunas (norte) e Segredo (centro-sul). O resultado da variação altimétrica
existente na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, numa área de aproximadamente 1.207,845
km², culmina na existência de pontos com relevos declivosos, como mostra o resultado do mapa
da Figura 04.
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Figura 04. Declividade na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho.

Fonte: EMBRAPA
Org: Autor.

Nota-se que as áreas com declividade se concentram praticamente na parte sudoeste, sul
e sudeste da bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho. A declividade na bacia varia de < 5% a >
30% e 45%. Assim, cabe salientar que a alta declividade existente na parte sul da bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho está relacionada ao recuo do rebordo do planalto, contendo essa
diversificação expressiva tanto na altitude do relevo quanto sua declividade. Ao compararmos
com o mapa hispsométrico (Figura 03), as áreas com declividade superior a 30% estão
localizadas nas partes mais baixas do recorte espacial, onde se localizam o rio principal e seus
afluentes.
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Os tipos de solos existentes na área de estudo, levando em consideração a classificação
do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCs, 2018), podem ser visualizados no mapa
da Figura 05.
Figura 05. Tipos de solos na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho

Fonte: IBGE, 2010.
Org: Autor.

Na área de estudo, há o predomínio de Argissolos. Esse tipo de solo é caracterizado por
ser oriundo de material mineral que apresentam como peculiaridade o horizonte B textural com
baixa ou alta atividade de argila (EMBRAPA, 2013). Como pode ser observado na Figura 05,
abrange grande parte da bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho.
Os solos do tipo Neossolos estão predominantemente situados na parte oeste da bacia
hidrográfica, onde concentram-se as áreas de maior declividade e próximas ao leito do rio
principal. Esse tipo de solo possui característica de ser raso e que geralmente não ultrapassa 50
cm de profundidade, conforme a classificação da EMBRAPA (2013).
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Os Nitossolos estão presentes na parte oeste e ao sul da área de estudo. Esse tipo de solo,
conforme a classificação do Sibics (EMBRAPA, 2006), possui características peculiares a
serem argilosos, variando o teor de argila conforme o horizonte textural e possuem tendência a
serem solos profundos.
O Latossolo, por sua vez, está presente na parte noroeste e alguns pontos da bacia
hidrográfica. Este tipo de solo é caracterizado, geralmente, por possuir baixa fertilidade devido
à acidez, além de ser um tipo de solo bom para utilidade agrícola, porém precisa de correções
para diminuir a acidez visando melhores condições para os cultivos (EMBRAPA, 2006).
A classificação do uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho pode
variar de um mês para outro, no entanto, o uso pode ser variado desde a presença de solos
expostos devido a períodos entre safras ou solos sendo utilizadas por alguma cultura ou
pastagens. Nesse sentido, para a classificação elaborada para este estudo foi utilizada uma
imagem de satélite referente ao mês de julho e está diretamente ligado ao fato de ser período
no qual os agricultores preparam a lavoura para o transplante do tabaco e, não apenas para o
plantio de tabaco, mas para outros cultivos (Figura 06).
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Figura 06. Uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho

Org: Autor.

De acordo com a Figura 06, há grande predomínio de solo exposto em praticamente toda
a área da bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho. Isto está relacionado ao grande índice da
utilização do solo para atividades agrícolas. Já as áreas com resquícios de florestas concentramse ao sudoeste, próximas à jusante do Rio Jacuizinho e ao entorno dos rios afluentes, sendo
áreas de Preservação Permanente (APP).
As áreas classificadas como cultivo e campo, na sua maioria são áreas de pastagens
preparadas pelos agricultores na entressafra. Muitas dessas pastagens são utilizadas para a
alimentação animal (gado e suínos), mas também para ser utilizada em forma de matéria
orgânica que auxiliará na nutrição dos solos para que posteriormente seja feito as devidas
plantações (ZIANI, 2016). Assim, com a classificação do uso do solo, pode-se observar que o
território da bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho possui usos diversos, sendo praticamente
utilizado para o sistema de produção agrícola.
Quanto à origem histórica e de ocupação dos municípios localizados na bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho, coincide ao processo de colonização e distribuição de terras aos
imigrantes italianos e alemães na metade final do século XIX. No contexto histórico da
ocupação no Estado do Rio Grande do Sul, sabe-se que os alemães chegaram ao estado gaúcho,
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praticamente 50 anos antes do início da colonização pelos italianos (ROCHA, 2015).
O fato dos imigrantes italianos terem ocupado as áreas montanhosas não foi em relação
à semelhança com o território de origem, e sim, porque foram as áreas de terras destinadas após
a chegada antecipada dos germanicos ou teuto brasileiros. Tanto que, posteriormente, a
ocupação de áreas mais planas os alemães tiveram que ocupar áreas montanhosas, à exemplo,
do interior norte de Santa Cruz do Sul (ROCHA, 2015).
Diante deste cenário de ocupação, os municípios localizados na bacia do Rio Jacuizinho
foram colonizados, basicamente, por alemães e italianos. O município de Ibarama, por exemplo,
cerca de 65% da população é composta por descendentes de imigrantes italianos, 25% por
alemães e 10% por mestiços. Assim como Ibarama, Sobradinho, Passa Sete, Segredo, Soledade,
Tunas, principalmente estes localizados ao sul da bacia do Rio Jacuizinho, são praticamente
colonizados por italianos e alemães IBGE, 2010).
Os municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho faziam parte do
distrito de Soledade, o qual era subordinado ao município de Passo Fundo. Sobradinho foi um
importante distrito que se desvinculou de Soledade, emancipando-se no ano de 1927, e
posteriormente, os distritos que faziam parte de Sobradinho se tornaram municípios. Entre os
emancipados Ibarama, Passa Sete, Segredo e Arroio do Tigre que faziam parte do então 3º
distrito de Sobradinho (ROCHA, 2015). Atualmente, na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho,
inserem-se 13 municípios no seu limite territorial, totalizando cerca de 105.747 habitantes
(IBGE, 2010) (Figura 07).

31

Figura 07. Municípios localizados na área de estudo.

Fonte: (IBGE, 2010)
Org: Autor.

Dentre os municípios localizados na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, Soledade é
considerado o maior em extensão, porém é o que menos está inserido na bacia hidrográfica, e
em população, entre os 13 que compõe este recorte. Segundo os dados do último censo realizado
em 2010, a população deste município era de 30.044 habitantes. Além deste, Espumoso possui
15. 584; Sobradinho 14.283; Arroio do Tigre com 12.648 e Salto do Jacuí com 11.880
habitantes. Os municípios supracitados são os únicos que possuem população acima de 10 mil
habitantes na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, por outro lado, o município de Jacuizinho
possui a menor população tendo 2.507 habitantes, de acordo com os dados do (IBGE, 2010).
Num todo, a população urbana e rural residente nos municípios que compõem a bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho, possui maior diferença principalmente nos municípios menores
e com menor população. De acordo com os dados do (IBGE, 2010), 70% possuem suas
populações concentradas em áreas rurais e 30% residem em áreas urbanas. Os dados referentes
a população urbana e rural estão expostos no gráfico da Figura 08.
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Figura 08. População urbana e rural.

Fonte: (IBGE, 2010)
Org: Autor.

De acordo com a representação do gráfico da Figura 08, quase todos os municípios
possuem sua população concentrada nas áreas rurais, exceto Sobradinho, Soledade, Campos
Borges, Salto do Jacuí e Espumoso. Por outro lado, nos outros oito municípios, a população
residente nas áreas rurais dos municípios são superiores.
Cabe destaque, nesse sentido, ao município de Passa Sete que possui praticamente 90%
da população concentrada na área urbana do município. Próximos a este parâmetro, encontramse os municípios de Arroio do Tigre, Estrela Velha, Ibarama, Lagoão, Segredo, Tunas e
Jacuizinho, que também possuem a maior parte da população nas áreas rurais. Assim, devido
ao reflexo da grande concentração da população residente nas áreas urbanas dos municípios
localizados na bacia hidrográfica do Rio Jacuízinho é possível constatar que são municípios em
que o setor agrícola é um dos pilares econômicos.
Tratando-se do ramo economico na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho se destacam o
tabaco, o milho e a soja, além de outros cultivos de subsistência (mandioca, batata doce, batata
inglesa) e criação de animais (SEMA, 2012). O tabaco, ou fumicultura, é cultivado em pequenas
glebas e a rentabilidade é alta, tanto que na região apesar da pequena lavoura plantada,
representa 51,4% da renda familiar dos agricultores residentes nos municípios da bacia, sendo
caracterizados por serem agricultores minifundiários (HEEMANN, 2009).
Em relação aos dados de produção de tabaco, destacam-se apenas oito municípios que
fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho. Entre eles, Arroio do Tigre possui amplo
destaque referente à fumicultura entre os municípios, como pode ser observado na Tabela 01.
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Tabela 01. Dados da Fumicultura na safra 2018/2019.
Municípios

Área Plantada (ha)

Arroio do Tigre
Estrela Velha
Ibarama
Lagoão
Passa Sete
Segredo
Sobradinho
Tunas

6.650
1.400
2.250
2.200
3.250
3.300
1.850
1.152

Quantidade Produzida (ton) Rendimento ton/ha
9.875
2.016
3.780
3.330
4.095
5.610
2.794
1.300

1.48
1.44
1.68
1.51
1.26
1.70
1.51
1.12

Fonte: (IBGE, 2010)
Org e Adapt: Autor.

De acordo com os dados apresentados na Tabela 01, o município de Arroio do Tigre é
o maior produtor de tabaco em folha dentre os oito localizados na bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho, além de ser o 9º com maior produção no Estado do Rio Grande do Sul (AFUBRA,
2019). Este que, na safra 2018/2019, a produção total atingiu quase 10 mil toneladas de tabaco.
Em relação aos demais municípios, Segredo possui alta produção no setor da
fumicultura com 5.610 toneladas, assim como Ibarama (3.780 toneladas), Lagoão (3.330
toneladas), Passa Sete (4.095) e Sobradinho (2.794 toneladas). Já os municípios que possuem
menor quantidade produzida são Tunas, com 1.300 toneladas, e Estrela Velha com 2.016
toneladas por ano-safra.
Fazendo-se um balanço da produtividade média nos últimos dez anos/safras referentes
ao período de 2008 a 2010, o município de Lagoão conteve a maior média, de acordo com os
dados da AFUBRA, representados no gráfico da Figura 09.
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Figura 09. Produtividade do Tabaco na área de estudo.

Fonte: (AFUBRA, 2018)
Org e Adapt: Autor.

Em relação à produtividade, o município de Ibarama obtém o menor valor médio nos
últimos dez anos, chegando a apenas 2.008 kg/ha. Entre Estrela Velha e o município de Tunas,
a produtividade varia pouco de 2.064 a 2.104 kg/ha. No entanto, Lagoão possui 2.152 kg/ de
média para o período de 10 anos. Cabe salientar que para estabelecer a produtividade média,
são utilizados os dados de área plantada dividido pela quantidade produzida.
A diferença da produtividade em uma área considerada pequena, pode ser atribuída a
diversos fatores que condicionam o favorecimento do cultivo de maior qualidade nos referidos
municípios. Dentre eles o solo, a p recipitação pluvimétrica, as temperaturas, o manejo, o tempo
em que o tabaco fica na lavoura, ou seja, são “n” variáveis que contribuem para que ocorra essa
variação da produtividade (BERGAMASCHI e MATZENAUER, 2014).
Além disso, o município de Lagoão que possui a maior produtividade é apenas o 5º
maior produtor em toneladas entre os oito que possuem a fumicultura como produção
econômica primordial. É importante destacar que as propriedades rurais possuem um tamanho
médio de 16,7 hectares, sendo que apenas 15,4% da área é destinada para a produção de tabaco,
mesmo assim representa 56% da renda familiar (REDIN, 2013).
Num respectivo levantamento sobre o perfil das propriedades rurais no ano/safra
2011/2012, mostra que além do cultivo de tabaco nas pequenas propriedades, existem certa
diversificação no uso da terra sendo que o cultivo do milho responde por 22,5%, a soja por
7,8%, o feijão por 1,8% e outras culturas 3%. A pastagem responde por 20,4% e o índice de
cobertura florestal supera os 29% com áreas de mata nativa preservada (16,9%) e reflorestada
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(12,2%) (REDIN, 2013).
A questão da classificação climática para a bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, pode
ser determinada através das classificações climáticas que estão relacionadas às inúmeras
variações proporcionadas no clima ao longo dos séculos, estando diretamente ligada aos
diferentes processos e combinações na circulação da atmosfera, correspondendo a um grande
número de tipos climáticos. Diante disso, destaca-se que as classificações podem ser feitas a
partir de três (3) enfoques: o empírico, genético e aplicado (VIANELLO, 2000).
Diante dos diferentes métodos e critérios utilizados para fazer uma classificação
climática no Estado do Rio Grande do Sul, uma das mais conhecidas e famosas utilizada em
diversos trabalhos é a classificação climática de Köppen elaborada em 1901. Nesta classificação
internacional elaborada a mais de 100 anos, o Estado gaúcho foi classificado como uma zona
fundamental temperada (C), tipo fundamental úmido (Cf) com duas variedades específicas:
Subtropical (Cfa) e temperado (Cfb), (CUNHA, 1997).
Esta classificação climática elaborada por Köppen (1901), baseou-se nos parâmetros de
temperatura, distribuição sazonal da temperatura e aspectos específicos dessas. Diante da
localização geográfica do estado do Rio Grande do Sul estar situado em uma região subtropical,
as principais características são de clima chuvosos e quentes com verões quentes e
moderadamente quentes, respectivamente.
Além disso, Sartori (2016) destaca que no estado gaúcho, a temperatura do mês mais
frio oscila entre -3ºC e 18ºC, e temperatura média do mês mais quente mantem-se acima de
22ºC. De acordo com Ometto (1981), essa amplitude de temperatura é característica da região
sul que está devidamente influenciada por uma questão morfológica do relevo e a grande
diferença altimétrica existente no território, contribui para a temperatura variar 0,6ºC a cada
100 metros de altitude. Assim, isso faz com que a temperatura seja levemente amena,
principalmente no planalto/serra em comparação com as demais regiões morfológicas.
Uma das classificações antigas e muito citada em trabalhos acadêmicos no âmbito da
climatologia geográfica, no RS, é a classificação de Araújo (1930). Na sua classificação o autor
utilizou parâmetros baseados nas altitudes e a proximidade com o oceano. Diante desses fatores
geográficos utilizados, o autor classificou o estado do Rio Grande do Sul em oito regiões
climáticas: Campanha, Litoral, Depressão central, Serra do sueste, Serra do nordeste, Planalto,
Missões e Vale do Uruguai. Por mais que a classificação seja antiga, as regiões climáticas
estabelecidas possuem cenários similares ao que se apresenta nas classificações climáticas mais

36

recentes, no que diz respeito às regiões climáticas do Estado do Rio Grande do Sul.
Na classificação de Peel; Finlayson e Mc Mahon (2007), elaborado um mapa mundial
utilizando a classificação climática de Köppen-Geiger. Esse mapa foi desenvolvido utilizando
um grande conjunto de dados globais e séries temporais mensais de longo prazo de estações de
temperatura e precipitação. De acordo com o mapa final, o Estado do Rio Grande do Sul está
completamente sob a parte classificada como Cfa.
Nesse contexto, adequando-se aos dados climáticos de temperatura e precipitação de
2950 estações meteorológicas espalhadas pelo Brasil, Alvares, et al. (2013) proporcionou uma
nova classificação climática para todo o território brasileiro. Assim, levando em consideração
esses parâmetros utilizados pelo autor, no Estado do Rio Grande do Sul os tipos climáticos
foram classificados em Cfa e Cfb.
De acordo com a classificação elaborada por Alvares, et al. (2013), cerca de 13,7% do
território brasileiro, em especial na região sul que está na zona C que é considerada
climaticamente subtropical. Por conter planaltos e montanhas, o Estado do Rio Grande do Sul
foi classificado em Cfa e Cfb (siglas adaptadas de Koppen, 1901). O clima Cfa abrange cerca
de 6,5%, sendo determinado uma área entre o sudeste de São Paulo ao sul do Rio Grande do
Sul.
Em consideração à altitude, a capital do estado gaúcho foi considerada uma região típica
do clima tipo Cfa com precipitação média mensal entre 100,0mm e 170,0mm. Em altitudes
inferiores a 500 metros, a área classificada como Cfa foi identificada no litoral norte. No centroNorte, esse mesmo tipo climático abrange paisagens com altitudes inferiores a 550 metros. Ao
Oeste, esse limite aumenta para 600 metros e a noroeste os limites entre os climas Cfa e Cfb
aumentam para 650 metros (ALVARES, et al. 2013).
Por outro lado, o tipo de clima classificado como Cfb é observado em apenas 2,6% do
território brasileiro, destacando-se o Estado do Rio Grande do Sul que possui altitudes elevadas
com temperaturas médias abaixo de 22ºC que limita o tipo de clima Cfa. O tipo de clima Cfb é
caracterizado por abranger regiões mais frias, ou seja, territórios que apresentam maiores
altitudes como a parte nordeste do RS e sudeste de Santa Catarina que apresentam altitudes
superiores a 1.800 metros (ALVARES, et al. 2013).
Visando aumentar a qualidade da classificação climática de Köppen-Geiger, Beck, et.
al (2018), desenvolveu uma nova classificação idêntica à apresentada por Köppen-Geiger em
1936, para o presente (1980- 2016) com uma resolução de 0,0083º, que equivale
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aproximadamente 1 km (no Equador), na qual possui uma representação mais precisa das
regiões climáticas. Para chegar aos novos resultados, o autor utilizou três conjuntos de dados
climáticos de temperatura do ar (WorldClim V1 e V2 e CHELSA V1.2) totalizando ≥ 20.268
estações e quatro conjuntos de dados climáticos para precipitação (WorldClim V1 e V2,
CHELSA V1.2 e CHPclim V1) totalizando ≥ 34.542 estações.
O resultado dessa nova classificação abordou todas as regiões do planeta. No entanto,
visando atualizar a classificação climática para o Estado do Rio Grande do Sul, na qual situase a área deste estudo, os resultados mostram que a classificação climática é Cfa, ou seja, clima
úmido em praticamente todas as estações e verões quentes.
Como pode ser observado, as classificações climáticas mais recentes possuem melhores
resoluções, e com isto, mostram com mais precisão a realidade climática de todo o planeta em
comparação a classificações mais antigas. Nas classificações, de Peel, et, al (2007), Alvares, et.
al (2013) e Beck, et. al (2018) tiveram como parâmetro a classificação de Köppen, porém, foram
utilizados maior quantidade de dados, escalas menores e com isso obtiveram resultados mais
precisos.
No entanto, neste tópico foi abordado diversas classificações climáticas, desde antigas
as mais recentes. Pelo fato da área de estudo estar localizada na porção centro-norte do Estado
do Rio Grande do Sul, pode ser utilizada como classificação climática na bacia hidrográfica do
Rio Jacuizinho, a Cfa, resultado das classificações mais recentes.
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
4.1 Escalas Climáticas
No instante em que se estrutura uma pesquisa e se define o recorte geográfico de análise
da área de estudo, torna-se essencial em uma pesquisa de cunho climatológico estabelecer a
escala climática em que será realizada a pesquisa. Para a compreensão de um fenômeno, tornase necessário atribuir uma escala para melhor detalhar o que será estudado, levando em
consideração o tamanho da área e os condicionantes físicos locais que a compõe, (RIBEIRO,
1993); (OSCAR JÚNIOR, 2012).
Diante da existência de diversas escalas utilizáveis nos estudos, destaca-se três níveis:
o macroclimático, mesoclimático e microclimático (RIBEIRO, 1993). Além dos níveis
apresentados existem às ordens de grandeza em relação à escala climática para trabalhar em
climatologia, tais como: Clima zonal, clima regional, clima local, topoclima e microclima.
Dentre as ordens de grandeza a escala Local ou Mesoclima é a mais próxima do ideal
para ser utilizada neste estudo, pois é caracterizada por abranger uma área regional (200km),
com altitude da camada horizontal de 0,5 a 2km (LINACRE, 1981). Por outro lado, as
características fisiograficas do terreno são considerados feições de uma localidade, e através do
tipo de solo e a sua cobertura vegetal podem provocar mudanças no tempo e sucessivamente
determinando o clima que predomina em um lugar, da ordem de centenas de quilômetros, sendo
considerado e denominado de clima local, (OLIVER; FAIRBRIDGE, 1987).
No entanto, além da influência de fatores fisiograficos na composição do clima local, a
alteração original da cobertura do solo pela ação humana também pode ser considerada uma
feição. Diante disso, Ribeiro (1993) destaca que no clima local a ação humana pode contribuir
através de dois aspectos, a capacidade que tem a sociedade em alterar a cobertura do solo
substituindo a vegetação natural por agricultura e por edificações.
Além disso, a escala topoclimática, é uma derivação do clima local sendo identificadas
alterações no terreno nas diversas fases da exposição à radiação solar, está diretamente ligado
as formas de relevo quanto a sua orientação em relação ao sol, (SMITH, 1975). Para Ribeiro
(1993), o Topoclima corresponde a uma derivação do clima local devida à rugosidade do
terreno, que tem como consequência a energização diferenciada durante o período diurno.
Portanto, as escalas climáticas propícias para realizar a presente pesquisa são local e regional.
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4.1.1 A Climatologia Agrícola
Em décadas passadas, os agricultores se baseavam em suas experiências de campo para
tomar as decisões na lavoura. Nos dias atuais, com o avanço tecnológico, os produtores têm
buscado cada vez mais associar soluções tecnológicas às suas práticas (WOLLMANN e
GALVANI, 2013). Assim, a experiência dos agricultores passadas de geração em geração no
meio agrícola, em conjunto aos avanços das ferramentas e técnicas, têm permitido melhoras
nos resultados finais, com menos perdas e maior produtividade nas propriedades rurais
(WOLLMANN e GALVANI, 2013).
Os estudos baseados na relação entre os elementos do clima e do tempo sobre os vegetais
(culturas agrícolas), os seres humanos e o ambiente, passaram e ser investigados no ramo da
Bioclimatologia. Esta, por sua vez, é caracterizada por Galvani (2005), como sendo a principal
linha de pesquisa na qual aplica os conhecimentos da climatologia às relações com os seres
vivos, podendo assim, se distinguir entre Bioclimatologia vegetal, animal e humana.
Nesse contexto, tanto a Climatologia Agrícola quanto a Meteorologia Agrícola são
nomenclaturas atribuídas às áreas de pesquisas pertencentes ao campo da Bioclimatologia
Vegetal (campo do conhecimento responsável por estudar a relação clima/planta). A
Meteorologia Agrícola, no entanto, é o estudo dos processos físicos atmosféricos com os
vegetais, além de servir como aporte para a tomada de decisões, visando o melhoramento
produtivo e o uso extravagante de recursos naturais para determinada produção vegetal
(WOLLMANN; GALVANI, 2012).
A meteorologia agrícola, na visão de Pereira, Angelocci e Sentelhas (2002), tem como
princípio a aplicação dessa ferramenta em estudos que contribuem no planejamento e na tomada
de decisão no ambiente agrícola. Os autores ainda determinam que essa ferramenta visa buscar
informações relacionadas à influência do clima e do tempo no crescimento, desenvolvimento e
na produtividade de um cultivo específico.
Diferentemente da Meteorologia Agrícola, a Climatologia Agrícola abrange seus
estudos para demais áreas, como na pedologia, na fenologia, nas fases da produção agrícola,
eventos climáticos extremos e a relação clima/altitude/relevo (WOLLMANN; GALVANI,
2013). Uma das aplicações mais recorrentes no campo da climatologia agrícola é investigar a
influência do clima na fenologia dos cultivos, onde é utilizado basicamente uma série
histórica/temporal de análise dos elementos climáticos primordiais para o desenvolvimento
agrícola e a influência disso sobre os vegetais (ROBREDO, 1952; MOTA, 1986; SMITH,
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1975).
Diante do conhecimento das linhas de pesquisas mais adequadas para estudar a
influência dos elementos do clima sobre a produção agrícola, nota-se que a climatologia
agrícola possui técnicas específicas no qual possibilita o levantamento de dados climáticos para
a realização desta pesquisa. Nesse sentido, a Climatologia Agrícola é a que se enquadra ao
presente estudo devido as possibilidades da realização do trabalho através da utilização de
dados de uma série histórica (estabelecida pelo autor) para investigar a influência de tais
variáveis, seja nas fases de produção, fenologia ou na produtividade de uma cultura em
específica.

4.1.2 Precipitação Pluviométrica
A precipitação pluviométrica é um dos elementos da meteorologia que possui impacto
direto em todos os setores da sociedade. Assim, a quantidade, a distribuição temporal (anual,
sazonal ou mensal) e a intensidade são algumas características que em micro ou macro escala
afetam os setores econômicos, sociais e ambientais (BRITTO, et al. 2006).
Na agricultura, a caracterização da distribuição da precipitação pluviométrica de um
local para outro é extremamente importante, pois contribui no planejamento agrícola. Nesse
sentido, o conhecimento desse dado em escala local e regional, possibilita estabelecer técnicas
voltadas à agricultura com o intuito de melhores rendimentos (RIBEIRO & LUNARDI, 1997).
De acordo com Paz, et al. (2000), a água é um agente que desempenha papel de grande
importância na agricultura, pois trata-se de um elemento climático essencial para o
desenvolvimento e crescimento dos cultivos. Nesse cenário, influencia todos os processos
fisiológicos e bioquímicos em todas as etapas do ciclo fenológico dos vegetais. Atua como
regulador térmico da planta, seja no resfriamento, manutenção e na distribuição do calor
(OMETTO, 1981).
Galvani; Lima (2012) destacam que diversos cultivos agrícolas dependem da
distribuição sazonal das chuvas, pois esta influência no ciclo das plantas e possui papel principal
no planejamento e manejo de um determinado cultivo, independentemente de ser anual, sazonal
ou temporário. Se tratando de planejamento agrícola, a variabilidade da precipitação no tempo
e no espaço também é uma questão crucial e de alta relevância.
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Nesse sentido, Sant’Anna Neto (1998) aborda que a variabilidade das precipitações e
também os fenômenos climáticos adversos que ocorrem durante uma safra, interfere
diretamente na fenologia das plantas, diminuindo a eficiência da produção. Nestes casos,
comprometem os calendários agrícolas, e consequentemente, a produtividade
Nesse contexto, o tabaco é considerado um cultivo frágil ao encharcamento, ou seja, em
caso de dias consecutivos de precipitação, aumentando a umidade no solo. Em virtude disso,
Antonelli, et al. (2016) destaca que dependendo do estágio fenológico em que a planta se
encontra, compromete seu desenvolvimento, podendo favorecer o surgimento de doenças na
planta.
Silva e Wollmann (2019) destacam que em muitos casos, a precipitação pode se tornar
um grande problema na lavoura do produtor rural, mas isso depende muito da quantidade e a
frequência do evento. Se torna um problema pelo seguinte fato, dependendo do estágio de
evolução do cultivo e a inclinação da vertente a lavoura fica propícia a ocorrência de erosão
causada pela intensidade e duração da precipitação (ANTONELI; TOMAZ, 2010).
Por meio dessa abordagem, cabe destacar que na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho,
de acordo com Baratto e Wollmann, (2017) e Baratto, et al. (2019); Baratto e Wollmann (2019),
os meses com maior quantidade de precipitação ocorrem na estação da primavera (setembro,
outubro e novembro), período em que muitas propriedades apresentam solo exposto estando
sujeito a ocorrência de erosão.
Diante disso, o conhecimento acerca da variabilidade pluviométrica local se torna um
excelente auxílio para o produtor estabelecer metas durante o manejo do cultivo. No momento
em que se tem estabelecidos os meses com registro de precipitação em maior quantidade, cabe
ao dono da propriedade escolher o melhor método de plantio, caso sua lavoura possua certa
declividade sendo suscetível a erosão. Neste caso, o método de plantio direto se torna o
principal contribuinte para minimizar o impacto de precipitações extremas que ocorrem durante
a safra de tabaco, (ANTONELI, et al. 2016; ANTONELI; TOMAZ, 2010. Op. Cit).
Assim, a precipitação é uma variável indispensável para o desenvolvimento do ciclo
fenológico dos cultivares agrícolas, em especial, ao planejamento da escolha de épocas para o
plantio e o manejo do solo com fins conservacionistas. Portanto, tendo o conhecimento da
variabilidade deste elemento climático de suma importância como é o caso da precipitação,
pode se ter a informação em relação ao déficit hídrico excedente e também a disponibilidade
hídrica de um local cultivável (CAMPOS e SILVA, 2010; SILVA et al. 2007).
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Nesse sentido, a distribuição da precipitação pluviométrica estudada recentemente por
Baratto e Wollmann, (2017); Baratto, et al. (2019); Baratto e Wollmann (2019), a
baciahidrográfica do Alto Jacuí, na qual está inserida a bacia do Rio Jacuizinho, pode ser levado
em consideração as informações do acerca deste estudo, pois esta faz parte do recorte em que
foi estudo a variabilidade da precipitação pluviométrica. Em um dos estudos elaborado pelos
autores, tratou-se da precipitação média anual, sendo utilizado dados pluviométricos do ano de
1960 a 2000, totalizando 40 anos de análise. Neste estudo, determinou-se a caracterização da
precipitação média anual, sazonal e mensal para esta área.
No entanto, a precipitação média total na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho para o
período de 1960 a 2000 foi de 1736, 6mm (BARATTO e WOLLMANN, 2017). A distribuição
espacial da precipitação na área de estudo, possui totais maiores principalmente nas partes mais
elevadas da bacia hidrográfica, na qual a bacia do Rio Jacuizinho possui a maior parte do seu
território conforme pode ser visualizado na parte circulada da Figura 10.
Figura 10. Distribuição da precipitação pluviométrica média na área de estudo.

Fonte: (BARATTO e WOLLMANN, 2017)
Adapta e Org: Autor.

Nota-se na Figura 10 que o efeito da altitude e orografia contribuem para que a parte
sudeste, leste, nordeste e norte ocorressem os maiores volumes pluviométricos no espaçotemporal estudado. Baratto e Wollmann (2017), ainda destacam que a distribuição
pluviométrica não é uniforme, porém a variação segue a altimetria da bacia.
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A distribuição da precipitação média mensal e sazonal também foi estabelecida para a
bacia hidrográfica do Alto Jacuí. Nesse quesito, Baratto e Wollmann (2017), chegaram à
conclusão de que os meses que correspondem a estação do verão (dezembro, janeiro e
fevereiro), a média foi de 427,6mm. A estação do outono representada por março, abril e maio,
a precipitação média sazonal foi de 407,1mm. No inverno, referente aos meses de junho, julho
e agosto a precipitação média para a estação foi de 430,6mm. Por fim, a primavera foi a estação
com a maior média pluviométrica para a bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, totalizando a
média foi de 533,9mm.
Portanto, para o planejamento agrícola de todos os cultivos existentes na bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho, essas informações são de suma importância, uma vez que estes
servem tanto para culturas anuais ou temporárias. Para o cultivo do tabaco os dados mais
importantes são os mensais, principalmente os referentes aos meses em que a planta está na
lavoura, estabelecendo-se entre agosto a março, respectivamente início e término de colheita.
Ressaltando-se que as etapas de plantio e colheita podem variar de um lugar para o outro, então,
os dados referentes à estação do inverno, primavera e verão são importantes para o manejo do
tabaco.

4.1.3 Temperatura do ar
No Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com Radin e Matzenauer (2016), a
temperatura média anual oscila em torno de 15,0 a 21,0ºC. As temperaturas mais baixas se
encontram no Planalto Superior, Serra do Nordeste, Serra do Sudeste e Campanha e as mais
elevadas ocorrem no Oeste e na Depressão Central. Porém, vale destacar que as temperaturas
mínimas e máximas anuais variam de uma região para a outra e também a época do ano.
A variação da temperatura na superfície da terra é proporcionada por diversos fatores
dentre eles o relevo (ANDRADE, 2010, p. 80) destaca que:
O relevo interage com as condições climáticas de várias outras formas, diversificando
os padrões climáticos de todo o planeta, através da variação de altitude da superfície
e da forma e orientação das vertentes. Sobre estas influências, muito se tem discutido
na literatura climatológica e nos cursos de graduação em áreas associadas à temática
que buscam frisar sua importância na definição dos climas, principalmente na questão
da altitude, representando cerca de 0,5ºC ou 0,6ºC de decréscimo a cada 100m de
elevação em relação ao nível do mar.

A variabilidade de temperatura para os cultivos agrícolas localizados em regiões com
diferenças altimétricas implica diretamente no desenvolvimento e crescimento das culturas
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produzidas nessas áreas. Nesse contexto, a temperatura do ar em conjunto com outros elementos
climáticos é determinante no processo de crescimento e desenvolvimento vegetal. Este
elemento é praticamente um mediador do crescimento, pois o aumento da temperatura acelera
o

desenvolvimento

vegetal,

enquanto

baixas temperaturas prolongam esse

ciclo

(BERGAMASCHI, 2007).
Diante da importância da temperatura para os vegetais, o cultivo do tabaco é realizado
numa diversidade de tipos climáticos, isso pode ser afirmado pelo fato da produção estar
dispersa nos estados da região sul do Brasil e em alguns estados da região nordeste do país.
Portanto, a cultura necessita temperaturas médias entre 20,0 e 30,0ºC (DOORENBOS e
KASSAM, 1994). Por outro lado, Favarin [s./d.] destaca que para o cultivo do tabaco é
necessário se ter temperaturas superiores a 18,0º C e inferiores a 28,0ºC.
No entanto, as plantas de praticamente todos os cultivares agrícolas são diretamente
influenciados pela temperatura e a fenologia da planta responde de acordo com a acumulação
de graus-dia durante o seu ciclo podendo ser determinado a necessidade térmica das plantas.
Neste sentido pode-se dizer que:
“Este representa a integração da soma diária de temperaturas efetivas das plantas,
considerando seus extremos de adaptação. Cada espécie apresenta limites térmicos
superior e inferior de sobrevivência, fora dos quais o metabolismo das plantas paralisa
ou se torna negativo. Assim, na integração de graus-dia o “tempo térmico” resultante
corresponde apenas ao período com temperaturas acima da base inferior e abaixo da
base superior. Fora desses limites de adaptação, as plantas paralisam seu metabolismo
e sofrem estresses por frio ou calor. De forma mais simples, pode-se calcular o
acúmulo de graus-dia pela soma das diferenças entre as medias diárias da temperatura
do ar e a temperatura base inferior da espécie considerada” (DOORENBOS e
KASSAM, 1994).

Em razão dessa colocação, ressalta-se que em relação ao cultivo do tabaco ainda não foi
realizado nenhum trabalho cientifico para fins de identificar a necessidade térmica ideal desta
planta, ou qual seria a quantidade exata de graus-dia necessário em cada fase para se ter mais
sucesso produtivo no final de cada safra.1 O que se tem atualmente são apenas temperaturas
médias em que o tabaco pode ser cultivado (mencionado anteriormente), porém mesmo não
tendo informações do tipo na bibliografia atual, sabe-se que a temperatura do ar é determinante
para todos os cultivos. Em relação a isso, destaca-se que todos os cultivos agrícolas contêm
limites térmicos mínimos, máximos e ótimos para cada estágio do seu crescimento
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Foi realizada uma vasta busca de artigos em sites de revistas internacionais com base na temática do estudo
e não foi encontrado algo relacionado. Os resultados das buscas em relação à temática do cultivo, eram voltadas
aos efeitos do tabagismo.
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(MONTEIRO, 2009).
Assim, através das bibliografias consultadas entende-se que a variação da temperatura
média possui influência direta no desenvolvimento e crescimento das plantas (MONTEIRO,
2009). Nesse contexto, para melhor explicitar essa questão, seria necessária a realização de um
estudo com acompanhamento mais detalhado dos efeitos da temperatura em cada estágio
fenológico do cultivo de tabaco.
Além da inexistência de informações e estudos acerca do impacto que a variação da
temperatura influencia no ciclo vegetativo do tabaco, na área de estudo da presente pesquisa
também não se tem dados de temperatura, em razão das estações meteorológicas ao entorno
não gerarem esse tipo de dado, somente de precipitação. Porém, isso não acaba sendo um grande
problema, pois é possível através de métodos matemáticos, dentre os principais o de Cargnelutti
Filho, et al. (2006), que através da altitude e coordenadas geográficas é possível determinar a
temperatura média do ar para qualquer localização do Estado do Rio Grande do Sul.

4.1.4 Origem, expansão e importância econômica do Tabaco
A origem histórica do tabaco, segundo a literatura existente, está vinculada à pesquisa
de Nardi (1985), na qual o autor cita duas possíveis correntes do surgimento: da América ou
Ásia. Em relação à possível origem do tabaco ser asiática, Etgs (1991) destaca que o tabaco era
conhecido no continente desde o século IX, tendo sua origem da palavra árabe “Tabbâq”, que
designava determinadas plantas utilizadas para fumar em cachimbos.
Neste contexto, Safrrin (1995. p. 19), destaca que “a hipótese mais provável é de que a
planta teria surgido nos vales bolivianos, difundindo-se pelo território brasileiro por meio das
migrações indígenas, sobretudo do Tupi-Guarani”, e diante disso, a migração do tabaco foi
proporcionada pelos indígenas no território brasileiro. A expansão pelo mundo, de acordo com
Nardi (1985. Op. cit) teve início por volta de 1492, quando os tripulantes de Cristóvão Colombo
avistaram os indígenas fumando as folhas de tabaco, desde então, em menos de um século o
tabaco passou a ser conhecido e usado no mundo inteiro.
A expansão mundial se deu de duas maneiras: através de marinheiros e soldados, além
disso, o Brasil teve papel importante na difusão do Tabaco pelo mundo. Isso tudo teve início,
quando em 1530, na expedição de Martim Afonso de Souza para o sul do país, um donatário
português e Luiz de Góis em 1542, levaram a planta para Portugal e, posteriormente,
prosseguindo a expansão para outras partes do mundo, pois os portugueses utilizavam o produto
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para trocas comerciais. Esse dinamismo de troca de mercadorias foi o ponto chave para a
expansão do tabaco em praticamente todo o mundo, pois a coroa portuguesa possuía (NARDI,
1985).
O autor aponta ainda que no Brasil o tabaco começou a ser cultivado “em pequenas
propriedades na faixa litorânea, fundamentalmente no espaço compreendido entre Salvador e
Recife, sobretudo nos arredores de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, onde surgiram as
primeiras “roças”. Nesse sentido, Seffrin (1995) destaca que na região era cultivada uma única
espécie, o tabaco Preto, cujo destino era para a fabricação de charutos e fumo em corda, porém,
houve uma pequena redução na sua área de produção, justamente pela expansão de outras
variedades nos Estados do Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná).
A expansão do cultivo do tabaco na região Sul, de acordo com Nardi (1996) iniciou-se
em 1808 quando o tabaco passa a ser cultivado em outras regiões do país, com destaque para o
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em primeiro momento com a chegada dos alemães, se deu
início à colonização regional (1849), os quais recebiam 77ha de lote de terras, e em uma
segunda onda migratória (1851), recebiam 48ha. Esses processos de assentamento deram início
a estrutura fundiária da região a qual se estruturou baseada em pequenas propriedades de terra
com mão de obra familiar (ETGS, 1991).
Diante da dinâmica agrícola e do crescimento do número de pequenas propriedades,
Silveira (2015) salienta que, em 1940, a Região Sul alcançava a posição de maior produtora de
tabaco em folha, com 56% da produção nacional e a partir de 1970, a modernização da
agricultura incidiu também na produção de tabaco, contribuindo para o aumento da
produtividade e a expansão do cultivo. Em 2006, atingiu 96% do total de tabaco produzido no
Brasil, oriundo dos três estados sulinos. Segundo a AFUBRA (2019), o aumento gradativo da
produção de tabaco, deve-se ao alto rendimento registrado em pequenas propriedades e,
principalmente, pela grande demanda do mercado externo. A safra 2016/2017, na Região Sul,
foi responsável por 98, 1% da produção em folha no Brasil, (Tabela 02).
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Tabela 02. Dados representativos do Tabaco no Brasil.
Região

Nº de
Estados

Hectares
Plantados

Toneladas
Produzidas

Sul
Nordeste
Outras

3
7
4

298. 530
12. 330
270

705.930
13. 242
220

Total

14

311.392

719. 392

Participação (%) Rendimento
médio
(Ton/ha)
98,1 %
2,365
1,8 %
1,074
0,0 %
815
100%

2,312

Fonte: AFUBRA/IBGE

Org: Autor.
Os dados da safra 2017/2018 podem ser considerados um reflexo do que já vinha
acontecendo nas últimas safras, - o significativo crescimento e representatividade da produção
na região sul. Nas safras anteriores, os dados da AFUBRA (2018) mostravam que a região sul
obteve, gradativamente, um aumento na porcentagem de produção de tabaco em relação às
outras regiões produtoras, sendo que, nas últimas quatro (4) safras, de 2012 a 2015, as
porcentagens variaram entre, (97,4%, 97,4%, 97,9% e 97,5%), respectivamente.
De acordo com os dados da SINDITABACO (2018), o principal mercado brasileiro
neste período foram a União Europeia, com 41% do total dos embarques em 2018, extremo
oriente, com 24%, África/Oriente Médio, 11%, América do Norte 10%, América Latina, 8% e
Leste Europeu, com 6%. Neste mesmo ano, o tabaco representou 0,8% das exportações
brasileiras, com US$ 1,99 bilhões de dólares embarcados. Neste contexto, é possível identificar
a relevância do Tabaco no mercado externo mundial, e a alta demanda favorece a continuidade
da produção e amplia a importância do cultivo em pequenas propriedades.
A representatividade deste produto para a economia dos municípios, e,
consequentemente, para o Estado e o país, acentua-se pelo fato de que o Rio Grande do Sul se
tornou o maior produtor de tabaco nacional, aumentando assim sua relevância em relação aos
demais estados, principalmente Paraná e Santa Catarina. Os dados da SINDITABACO na
2016/2017 mostraram que o Rio Grande do Sul possui ampla diferença de produção em relação
aos outros estados produtores, (Tabela 03).
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Tabela 03. Dados da fumicultura na região sul do Brasil
DISTRIBUIÇÃO
DA PRODUÇÃO

N° DE FAMÍLIAS
PRODUTORAS

HECTARES
PLANTADOS

TONELADAS
PRODUZIDAS

Rio Grande
do Sul

50%

75 mil

156 mil

344 mil

Santa
Catarina

29%

45 mil

83 mil

195 mil

Paraná

21%

30 mil

59 mil

146 mil

ESTADOS

Fonte: (SINDITABACO, 2018)
Org. Autor

Conforme a Tabela 03, o Estado do Rio Grande do Sul possui maior representatividade
na distribuição da produção, número de famílias produtoras, hectares plantados e toneladas
produzidas. Vale ressaltar também, que estes estados citados na Tabela 03 são os maiores
produtores nacionais de tabaco. A quantidade de famílias que dependem do retorno financeiro
da fumicultura nos três estados, retrata a importância do retorno financeiro do tabaco e do
quanto o produto a fumicultura é representativa na agricultura familiar.
No Estado do Rio Grande do Sul os municípios com maior número de propriedades,
produção e área plantada ficam localizados no Vale do Rio Pardo, representado por Santa Cruz
do Sul, Venâncio Aires e Vera Cruz. No sul do estado, os municípios com maior produção são:
Canguçu, São Lourenço do Sul, Camaquã, Dom Feliciano (AREND, et al. 2019).
Os municípios localizados na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho é outra importante
região produtora do estado, na qual é composta por 13 municípios. Porém, destacam-se na
fumicultura: Arroio do Tigre, Estrela Velha, Ibarama, Lagoão, Passa Sete, Segredo, Sobradinho
e Tunas. Os demais municípios, Salto do Jacuí, Campos Borges, Jacuizinho, Soledade e
Espumoso mencionados na caracterização socioeconômica, possuem outros cultivos como
principais produtos oriundos da agricultura.
4.1.5 O Tabaco, espécies e classificações.
O tabaco, ou fumo, é uma planta denominada cientificamente de Nicotiana tabacum L.,
que pertence à família Solanaceae, (SOARES, et, al, 2008). Segundo Boieiro (2008), a planta
do tabaco (Nicotinana tabacum L.) pode atingir até dois metros de altura, e se encontra coberta
de pelos viscosos, os caules apresentam-se eretos, robustos, cilíndricos e ramosos; as folhas são
ovais ou lanceoladas pontiagudas, inteiras, pegajosas, com nervuras muito salientes na página
inferior e de cor verde mais carregado na página superior (Figura 11).
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Figura 11. Representação da planta do Tabaco.

Fonte: (OLIVEIRA, 2010.)
Adapta: Autor.

Atualmente, no âmbito da fumicultura são produzidas duas principais espécies de
tabaco: Virginia (Tabaco de estufa), e o Burley (galpão) e representam 85% e 15% da produção
(SINDITABACO, 2019). O Virginia é a espécie mais cultivada, possuindo maior qualidade e
valor de mercado. O nome “Tabaco de estufa” lhe é atribuído pelo fato do processamento ser
feito em estufas. O Burley - “galpão” - possui seu processamento de secagem em galpões, nas
quais as plantas ficam penduradas, pois na colheita é retirada a planta por inteira. Na Figura 12
elaborada por Kothe (2009), está representada a diferença entre ambas espécies.
Figura 12. Processo de colheita dos dois tipos de Tabaco.

Fonte: Kothe, 2009.

Na Figura 12, estão representadas as duas formas de colheita o do tabaco tipo Virgínia
e Burley. Ambos são manejos distintos, enquanto o Virgínia é colhido em partes, de acordo
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com a maturação das folhas, o tabaco tipo Burley é cortado a planta por inteira numa fase em
que a planta apresenta os primeiros sinais de maturação. Para o Tabaco chegar a esta estatura,
sua origem é de uma semente que passa um processo de tratos e atividades de manejo. Na Figura
13, está representado o processo de desenvolvimento do tabaco até a planta atingir o seu ápice
que é formação da flor na parte superior.
Figura 13. Processo de crescimento da planta de Tabaco.

Fonte: Coresta, (2009); Bredemeier (2009) (A), Thomas, (1998) (B), Oliveira, (2010) (C), Coresta, (2009) (D) e
Learnnc, (2007) (E).
Adapt. e Org: Autor.

De acordo com o que está representado na figura 13, o item 1 mostra o processo de
germinação e brotação da planta de tabaco. No item 2, a planta encontra-se apropriada para o
transplantio na lavoura. No item 3, o tabaco está no processo de crescimento e floração, num
estágio avançado. Diante dessa descrição é possível ter o conhecimento do processo de
crescimento da planta e sua estrutura física após o desenvolvimento total da mesma.
O tabaco também pode ser classificado de acordo com seu tamanho, cores, detalhes na
folha, altura da colheita na planta e quanto a finura e grossura da folha. Essa classificação foi
esquematizada levando em consideração a proposta pela SINDITABACO (2019) e foram
separadas em Grupo, Subgrupo, Classe, Subclasse, tipo e Subtipo, (Figura 14).
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Figura 14. Classificação do Tabaco.

Fonte: (SINDITABACO, 2019).
Adapt. e Org: Autor.

Segundo o organograma (Figura 14), que é um modelo metodológico existente para a
classificação do Tabaco elaborado pelo MAPA e SINDITABACO, onde, no período de
comercialização em que o produtor rural negocia sua produção com as empresas fumageiras o
classificador responsável por analisar a qualidade do produto levará em consideração esses
detalhes abordados. Conforme o exposto nesta classificação, o produtor receberá o valor
atribuído pelo classificador podendo variar de preços baixos a altos, dependendo obviamente
da qualidade do tabaco.
A variação do preço do tabaco classificado varia da classe, subclasse, tipo e subtipo.
Nessa ordem, a classe é a que representa os tipos de tabaco com o valor mais elevado, é o caso
do B, T, C e X, respectivamente. O tabaco na escala BO1, BO2 e BO3, por exemplo, o preço
fica entre 173 a 120 reais a arrouba (15kg), na safra 2018/2019 (AREND, et al. 2019).
A partir do item Subclasse, o preço a ser pago pelas fumageiras sofre um declínio
considerável, pois é um produto que não possui uma qualidade de mercado como a do item
“classe”. Assim, o preço mais baixo a ser pago ao produtor pelas fumageiras são os tipos G2 a
N, onde o preço varia de 15 a 9 reais a arrouba. Os itens resíduos, desclassificação e fora do
tipo, as fumageiras não adquirem, pois são tabacos de péssima qualidade.
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4.1.6 Fenologia do tabaco e o processo de produção
A fenologia de uma cultura é o entendimento da ocorrência dos eventos biológicos que
se repetem a cada safra anual ou temporária de um cultivo, além de sua ocorrência em relação
às forças bióticas e abióticas e a interação existente entre as fases fenológicas de uma
determinada espécie (LIETH, 1974). Nesse sentido, os fatores que influenciam no ritmo
fenológico podem ser divididos em bióticos e abióticos.
A característica dos fatores bióticos, incluem adaptações morfológicas e fisiológicas,
além da interação com polinizadores e dispersores (LIEBSCH, 2009). Por outro lado, os fatores
abióticos no qual se inserem dois elementos climáticos essenciais na determinação fenológica
dos cultivos que é a precipitação e temperatura, além da duração dos dias que são considerados
os mais importantes (MORELLATO et al. 2000).
Entender a fenologia da espécie desejada torna-se uma ferramenta importante para
extrair a produção máxima de um vegetal. Nesse contexto, independente da espécie produzida,
o momento fisiológico ao qual se encontram associadas as necessidades do vegetal que, uma
vez atendidas, possibilitarão seu desenvolvimento normal e, consequentemente, bons
rendimentos à cultura (CÂMARA, 2006. p. 64).
Diante disso, uma ferramenta importante para entender a fenologia de um cultivo, é o
calendário agrícola, que para o Tabaco foi proposto pela SEAPPA (2009), (Figura 15).
Figura 15. Calendário Agrícola do Tabaco - SEAPA.

Fonte: (SEAPPA/DPFA, 2009)

A representação do calendário agrícola (Figura 15), aborda todas as etapas principais do
manejo do tabaco. Em relação ao crescimento vegetativo, levando se em consideração toda a
evolução, totaliza cerca de 120 dias para o desenvolvimento completo, desde a semeadura até
o término de colheita. A evolução do ciclo fenológico do tabaco pode ser observada na Figura16
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Figura 16. Escala fenológica da cultura do tabaco.

Fonte: Elevagro, Instituto Phytus (2019)
Org. e adapta: Autor.

As etapas de produção do tabaco demandam de mão de obra por se tratar de um cultivo
praticamente todo manual, tornando-se assim, um trabalho árduo para quem o faz. Cabe
destacar que nas propriedades nas quais se cultiva o tabaco, se utiliza a mão de obra familiar
em praticamente todas as etapas de manejo, desde o preparo do solo, semeadura, plantio,
colheita e classificação.
Nas atividades de campo realizadas na área de estudo, foi possível observar que não
apenas o processo do cultivo em si torna-se árduo, mas a localização das lavouras em locais de
alta declividade (pelo fato do produtor não ter outra área para o cultivo) o trabalho fica ainda
mais dificultado. Na Figura 17, estão algumas fotos obtidas durante a atividade de campo na
área de estudo.
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Figura 17. Localização das lavouras de tabaco na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho.

Fonte: Arquivo trabalho de campo (2018/2019). Org: Autor.

Conforme as imagens apresentadas na figura 17, é possível entender do porque o
trabalho nesse cultivo se torna tão exaustivo para os produtores rurais. Na imagem A, as
lavouras dessa propriedade localizada no município de Arroio do Tigre estão numa vertente
com praticamente 30º de inclinação (mostrada através do círculo em vermelho).
Semelhante à esta, a imagem D foi obtida no município de Segredo, na fase de plantio
e pode ser observado a presença de uma carroça de tração animal (mostrada no círculo amarelo,
e a seta indica a inclinação da área) utilizada para transportar equipamentos e tabaco. As
imagens “C” e “B” mostram lavouras em áreas planas, locais mais fáceis de realizar as
atividades de manejo necessários durante toda a produção.

Na realização do manejo durante o cultivo, Heemann (2009) destaca que a parte das
atividades é basicamente dividida entre a família agricultora, de acordo com a dificuldade do
trabalho se é mais e menos pesado. Heemann (op.cit), coloca que o trabalho mais pesado é
realizado pelo homem, como por exemplo; preparar a lavoura, (com a utilização de maquinário
ou tração animal), aplicação de agrotóxico e carregamento do tabaco colhido na lavoura. As
mulheres e crianças, por sua vez, ajudam no trabalho mais leve como a aplicação de adubo,
capinar, colher e preparo do tabaco para a cura ou secagem, além de atividades domésticas.
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O cultivo do tabaco de acordo com Eichelberger (2017), necessita que seja dividido em
etapas, por se tratar de uma cultura sazonal. No entanto, a atividade que exige mais mão de obra
e esforço dos agricultores é a colheita por ser realizada na estação do verão sob forte influência
solar. Cabe ressaltar que apenas a cura e a classificação o trabalhador não fica exposto ao sol,
sendo que em todas as outras a exposição é inevitável. Diante disso, a seguir serão abordadas
todas as etapas que o agricultor necessita fazer durante uma safra, totalizando-se em 10 fases
podendo ser dividido de acordo como ilustra a Figura 18.
Figura 18. Etapas da produção agrícola do Tabaco.

Fonte: (SOUZA CRUZ, 2019)
Org. e adapta: Autor.

Os preparativos dos agricultores rurais para uma nova safra começam antes mesmo das
atividades realizadas na lavoura durante todo o processo de produção. Em muitos casos o
agricultor pode optar em ter uma safra mais segura e rentável (através do contrato de seguro),
e também dos seguimentos técnicos que as empresas fumageiras recomendam aos seus clientes.
Assim, serão comentadas posteriormente dez fases importantes para os produtores de
tabaco seguirem, visando uma safra de sucesso. Partindo-se para a abordagem geral das etapas
do cultivo de tabaco, inicialmente, se trata de um contrato entre agroindústria e produtor
(DUTRA, 2013). Esse termo é denominado Sistema Integrado de Produção de Tabaco (SIPT),
onde no contrato o produtor recebe o direito de compra e venda de sua safra, auxílio técnico,
fornecimento de insumos agrícolas pelas empresas fumageiras, além do seguro agrícola que é
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optativo ao produtor em caso de perdas em razão de eventos climáticos (MORENO, et. al,
2017).
O trabalho com o manejo do cultivo inicia quando o produtor proporciona a organização
dos canteiros para a produção de mudas (plantas de tabaco). Essa é sem dúvida uma fase
importante para começar a safra pois é o período de produzir plantas sadias e fortes, antecedente
ao transplante para as lavouras. Às formas de produção abordadas aqui serão baseadas de
acordo com as normas técnicas sugeridas pela empresa Profigen do Brasil (Empresa que
trabalha na produção de sementes).
A produção de plantas e plantio de tabaco nos municípios localizados na bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho de acordo com o calendário agrícola da SEAPPA (2009), ocorre
entre os meses de agosto a dezembro. Ainda nesse processo, é recomendado que a primeira
poda seja feita quando as mudas atingirem aproximadamente 7 centímetros ou com cerca de 6
a 7 folhas. A poda durante a produção de mudas tem por objetivo fazer com que o
desenvolvimento das plantas menores seja equivalente com as demais e, com isto, obter um
conjunto mais uniformes nas bandejas. Após a poda, é importante que sejam aplicados produtos
preventivos, que impeçam a ocorrência de doenças bacterianas e fúngicas (PROFIGEN, 2015).
Atualmente a produção de mudas considerada mais moderna é desenvolvida no sistema
de produção “Floating”. De acordo com a (PROFIGEN, 2015), este método consiste em
produzir as mudas em bandejas de isopor que flutuam na água de uma piscina em um túnel
coberto por plástico. Esse sistema visa proporcionar um ambiente protegido, que propicie as
melhores condições para germinação e desenvolvimento das mudas (EICHELBERGER, 2017).
Este método de produção está exposto na Figura 19 representadas pelas letras A, B e C:
Figura 19. Processo de produção de mudas no sistema “Float”.

A

Fonte: (THOMAS; BREDEMEIER, 2007)
Org. Autor.

B

C
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Na figura 19 ilustra como é o processo na prática. A representação da imagem “A” é a
germinação das sementes, “B” é o modelo de canteiros e “C” a planta pronta para ser
transplantada para a lavoura. Este canteiro atua na proteção das plantas, e torna um ambiente
aquecido, favorecendo a germinação e crescimento do tabaco, além de ser de fácil manuseio
para os cuidados devidos. Enquanto a produção de mudas está se desenvolvendo nos canteiros,
o produtor rural paralelamente a isto inicia o preparo do solo para efetuar o plantio
posteriormente.
Em relação a isso, a Profigen destaca que o plantio pode ser realizado após 70 dias da
semeadura, sendo que isso pode variar de uma região para a outra em função do clima. A
empresa ainda indica que o plantio não seja realizado quando ainda existe risco de geadas ou
temperaturas muito baixas. As geadas podem provocar a morte das mudas e as temperaturas
muito baixas podem induzir o florescimento precoce.
Antes de realizar o transplante, é necessário que o manejo na lavoura esteja pronto para
não atrasar o plantio. Neste ponto, o produtor pode alternar entre fazer o preparo de lavoura
para futuramente elaborar um plantio convencional ou direto (PELLEGRINI, 2006). Na Figura
20 os dois tipos de manejo para o plantio. Nas imagens A e B, é o tipo de plantio convencional
(tradicional), onde é preparado o camalhão2, inserido fertilizante sobre este mesmo, e é feito o
plantio. Nas imagens C e D, seguidamente, ilustra como é o plantio direto em meio à palha seca
que serve como cobertura vegetal.
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Figura 20. Plantio Convencional e Plantio Direto.

A

C

B

D

Fonte: (SINDIABACO, 2018; AMPROTABACO, 2018)
Org;:Autor.

A diferença existente entre os dois modos de preparo de solo para o plantio é a cobertura
vegetal no Plantio Direto (C e D) e o convencional sem cobertura. Em relação a isso, a cobertura
morta de forragem de inverno vem de um processo que inicia no mês de abril, onde o produtor
faz os camalhões com tração animal ou mecanizado, dependendo das condições de terreno,
semeia a aveia preta (Avena strigonosa L.), aveia branca (Avena satina L.) ou nabo forrageiro
(Raphanus sativus) (ANTONELLI, 2011). No período do plantio é inserido secante
(agrotóxico) para dessecar a cobertura vegetal formando uma cobertura morta.
No Plantio Convencional, o que se mantém igual é o formato do camalhão. Porém, o
agricultor terá mais trabalho para controlar outras plantas que crescem em meio à plantação,
tendo que ser utilizado trabalho de carpir ou utilização de agrotóxico, (FLECK; CANDEMIL,
1995). Além disso, o solo ficando exposto estará sujeito a sofrer perda de volume e nutrientes
em caso de chuvas intensas, além de favorecer a abertura de valetas, obviamente, se a lavoura
esteja localizada em uma vertente íngreme, (WOOD & WORSHAM, 1986; SLATTERY 1997,
ANTONELI, 2011).
Portanto, nesta etapa do cultivo de tabaco o recomendável é o Plantio Direto, pois este
método contribui na geração de nutrientes, proporcionando diminuição do uso de fertilizantes
em razão da existência da matéria orgânica sobre o solo, favorecendo no crescimento e
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desenvolvimento da planta, (ANTONELI, 2016).
A etapa posterior ao plantio é fazer os tratos culturais no cultivo, visando que a cultura
tenha um excelente desenvolvimento. No entanto, esse procedimento pode ser realizado após o
transplante entre 15 a 20 dias podem ser aplicadas as primeiras fertilizações
(EICHELBERGER, 2017).
Os tratos culturais são a aplicação de fertilizantes na lavoura para que o tabaco se
desenvolva. Nesta fase, de acordo com a recomendação da Profigen, devem ser atribuídas três
doses de fertilizantes, isso contando com a primeira que é feita antecedente ao plantio. Sobre a
adubação, Pellegrini (2006), aborda que a o ideal para o cultivo do tabaco é aplicar 850 kg/ha
e mais duas aplicações de salitre do Chile¹ após 40 68 dias após o transplante, com respectivos
900 kg/ha.
O tabaco no seu desenvolvimento quase que completo, começa a dar sinais de floração.
Favarin [s./d.], aborda que neste momento o agricultor faz a capação ou desponte, a flor é
retirada para que a planta possa se desenvolver fazendo-se com que as folhas superiores
cresçam, aproveitando os nutrientes disponíveis aplicados na fase anterior, geralmente é feita
entre 70 e 90 dias após o transplante. A planta de tabaco corresponde distintamente a situação
climática local, podendo antecipar ou atrasar o desponte em razão da variação no seu
desenvolvimento. Neste sentido, a Profigen coloca que em condições normais de temperatura
e clima, a emissão do botão floral ocorre geralmente a partir dos 60 dias após o transplante. Em
situações de dias curtos e temperaturas baixas esse período poderá se estender e em alguns casos
passar de 80 dias. Temperaturas excessivamente baixas e outros fatores que provoquem estresse
na planta podem também induzir ao florescimento precoce em qualquer estágio de
desenvolvimento da planta.
Assim, o desponte no entendimento de Lorente (1997), tem por objetivo reduzir o
número de folhas contribuindo para que a planta acumule maior quantidade de nicotina e
substâncias aromáticas, obtendo-se um tabaco com qualidade melhor do que uma planta que
cresce livremente, no caso, uma planta sem desponte ou desponte atrasado. Lorente (op. cit.)
também destaca que a medida em que atrasa a etapa do desponte, promove queda no rendimento
e na composição química das folhas curadas, e a queda no rendimento pode chegar entre 16 e
30 kg/ha/dia.
O desponte trata-se de uma atividade muito benéfica para a planta e para um rendimento
maior ao produtor. Tanto que, a retirada da flor faz com que as folhas aproveitem os nutrientes
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existentes, e o produtor pode escolher a forma para se fazer essa atividade, porém isso pode
alterar o formato da folha superior em caso de desponte alto e tardio as folhas tendem a ficarem
menores e mais finas, e quando as flores se encontram bem desenvolvidas e abertas às folhas
contém menos nicotina quando feita a colheita (LLANOS, 1981). Por fim, nessa fase do cultivo
de tabaco é necessário a utilização de produtos químicos antibrotantes para inibir o crescimento
de brotos. Thomas e Bredemeier (2016) destacam que o produto químico deve ser aplicado na
planta aproximadamente 24 horas após ser feito o desponte.
O tabaco estará apto para ser colhido quando os sinais de maturação surgem na planta.
Assim, de acordo com Favarin [s./d.], o produtor poderá optar em iniciar a colheita entre 10 a
20 dias após a realização do desponte e que a média de folhas por planta gira entre 20 e 23.
Porém, o Sinditabaco em sua caracterização das fases destaca que “existem trabalhos
que demonstram um aumento na qualidade, bem como de produtividade, quando as folhas
baixeiras são colhidas antes do desponte”. Ou seja, caso as folhas inferiores da planta dê sinais
de maturação, o agricultor poderá iniciar a colheita antes mesmo da capação. Na Figura 21 está
representada como são os sinais de maturação na planta de tabaco.
Figura 21. Fases de maturação do Tabaco.

Fonte: SINDITABACO, [s./d.].

Na maioria das vezes o produtor rural deixa a planta com 16 a 22 folhas para que ela
possa crescer e se desenvolver totalmente, obviamente se tiver nutrientes para essa evolução.
Na figura 19, a ilustração da planta de acordo com os sinais de maturação das folhas a colheita
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é feita da parte inferior ao superior e definida em 4 partes, sendo: Baixeira, representada pela
letra X (primeira colheita), Semimeeira, representada pela letra C (segunda), Meeira letra B
(terceira) e Ponteira letra T (quarta e última colheita).
Vale ressaltar que não necessariamente a colheita tem essa sequência, vai de acordo com
a maturação da planta, alterando tanto para mais quanto para menos o número de vezes em que
o agricultor fará a colheita das folhas. Tanto que neste sentido, o SindiTabaco, [s./d.] recomenda
que o tabaco seja colhido quando as folhas inferiores estiverem maduras. Assim, Paulilo (1987)
também destaca que as folhas devem estar maduras para que não haja uma perda de qualidade
no produto final.
A colheita é a fase mais longa que exige maior mão de obra, e sem dúvida é a mais
exaustiva para o produtor rural. Conforme supracitado, uma das razões para o exaustivo é a
exposição ao sol em praticamente toda a estação do verão, e também, por não existir uma
maneira mecanizada de se colher tabaco. Neste parâmetro, Heemman (2009) salienta que a
exigência da força física em conjunto com movimentos repititivos podem causar desordens
muscuesqueléticas, além de lesões causadas pelo excesso de força, levantamento de carga,
inclinação e rotação de tronco, ajoelhar-se e permanecer de cócoras.
Na fumicultura existe duas formas para fazer a secagem do tabaco. Uma pode ser feita
em estufas convencionais onde o tabaco, primeiramente é enlaçado em uma tecedeira e a outra
maneira é em estufa de ar forçado ou elétricas. Existem os malefícios e os benefícios em relação
as estruturas de secagem, onde a estufa elétrica utiliza menos lenha, porém em caso de queda
da energia elétrica pode prejudicar a secagem do tabaco comprometendo a qualidade da
secagem.
Na estufa convencional, um dos pontos negativos é a demora como o manejo na
tecedeira, em média cabe nas estufas entre 400 e 600 varas, além da utilização de muita lenha
para a secagem em função de manutenção de temperaturas altas para proporcionar a secagem,
o benefício é em caso de queda de energia elétrica, pois nessa estufa não é utilizável, a não ser
o medidor de temperatura, (PROFIGEN, [s./d.])..
Para atingir a secagem completa e com boa qualidade de cor, é necessário seguir
algumas etapas durante os dias em que o tabaco está na estufa. Conforme indaga Profigen [s./d.]
a cura do tabaco obrigatoriamente deve passar certas fases, desde o amarelagem até a secagem
do talo, respeitando o período de horas para cada fase para maximizar a qualidade do tabaco.
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Diante disso, na Tabela 04 está exposta a indicação de secagem mais adequada, sendo dividia
em quatro etapas:
Tabela 04. Tempo de secagem do tabaco.
Horas

Temperatura

Objetivo

1º

48- 60

100ºC

Amarelação

2º

18-24

105ºC – 110ºC

Murchamento

3º

48-60

120ºC

Secagem da lâmina folhar

4º

24

165ºC

Secagem do talo

Fonte. (PROFIGEN, 2019).
Org: Autor.

A secagem deve ser seguida cuidadosamente as devidas etapas, pois este procedimento
determinará a cor do tabaco, em que no final da safra será classificado conforme o tipo de
secagem. Nesse sentido, após o agricultor colher o suficiente para encher a estufa os
procedimentos de secagem são seguidos conforme as orientações das fumageiras e dos técnicos.
Inicialmente, o processo de secagem inicia com a Amarelação das folhas com a temperatura
ambiente. Quando esta estiver abaixo de 90°C deve-se fazer o aquecimento da estufa para
atingi-la. Essa temperatura deverá ser mantida por aproximadamente 12 horas e a seguir elevada
gradualmente, em média 2°C por hora até chegar a 100°C.
Após o murchamento, inicia o processo de fixação da cor (quanto mais clara melhor),
onde o agricultor irá aumentar a temperatura da estufa para que folha seque com a melhor cor
possível. Posteriormente a isso, a fase mais demorada é a secagem do talo, ou a estrutura mais
grossa que compõe as folhas. A temperatura deve ser aumentada até atingir 165°C. Como há
pouca umidade a extrair, as saídas naturais entre as telhas são suficientes para a exaustão lenta
dessa umidade. Uma saída lenta é benéfica para economia de lenha e melhora a aparência do
tabaco. Essa fase leva em torno de 18 a 24 horas.
Como pode ser observado na descrição anterior, o produtor deve estar atento a todas
elas para conseguir efetuar uma secagem em que o tabaco possua uma cor de qualidade com
maior valor de mercado. Assim, para se ter uma boa secagem é necessariamente preciso ter
“uma boa lavoura, seguida de uma boa colheita, ou seja, colheita uniforme de folhas maduras
e uma estufa em boas condições” (PROFIGEN, [s./d.]). No encerramento da colheita e secagem
de todo o tabaco plantado, a última etapa é a classificação e comercialização (venda).
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De acordo com a descrição das normas de classificação é o valor que será pago para o
produto em que o classificador determinar. Diante disso, a classificação determina uma escala
de valor. Não será mencionado os preços de cada classe nesse item, pois a cada ano/safra os
valores se alteram em razão da demanda do mercado. Nesta fase, no contrato entre empresa e
produtor rural o escoamento da produção fica a cargo das empresas fumageiras. Onde, o tabaco
é transportado em caminhões até as fumageiras, e posteriormente é feito a classificação e o
valor total do produto.
Portanto, este tópico mostrou como é a fenologia e todas as etapas de produção de
tabaco. Trata-se de um cultivo que demanda um trabalho exaustivo por parte dos produtores
rurais em praticamente o ano todo. Vale ressaltar que devido a vivência no ramo da fumicultura,
o tabaco possui um bom valor de mercado, porém é um cultivo sujeito a incertezas, muitas
vezes podem ocorrer casos de perdas na produção principalmente por razões climáticas.
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5. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o melhor entendimento das metodologias utilizadas para a realização desta
pesquisa, foi elaborado um fluxograma metodológico separado por etapas e atividades
realizadas em cada uma delas. Assim, na Figura 21, é possível visualizar as etapas seguidas
para atingir aos objetivos específicos e o geral propostos nesta pesquisa.
Figura 22. Fluxograma metodológico contendo as etapas e atividades realizadas na pesquisa.

Org: Autor

A fase inicial da pesquisa constituiu-se no levantamento bibliográfico sobre os assuntos
fundamentais, como a climatologia agrícola, o tabaco, as variáveis climatológicas mais
importantes para o desenvolvimento agrícola, como da precipitação pluviométrica, temperatura
do ar, e também, formalizado o problema de pesquisa e os objetivos. Além disso, foram
consultados alguns métodos de estimativa de temperatura do ar para suprir a necessidade desse
importante dado não existe para a área de estudo.
A definição da área de estudo deu-se através da realização de trabalhos de campo, tanto
que, essa foi uma das etapas mais importantes para o desenvolvimento desta pesquisa. Destacase que, as atividades de campo, no âmbito da climatologia agrícola, além dos dados climáticos,
são fundamentais, pois um contato com o cultivo e a visita nas propriedades rurais é essencial
para observar as plantações e seu desenvolvimento, além das condições do próprio clima in
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loco. Ao todo, foram realizados dois trabalhos de campo na área, sendo um em setembro de
2018 e outra em janeiro de 2019, nas quais foram percorridas as áreas com maior concentração
da produção de tabaco.
5.1 Levantamento de dados
As informações referentes a altimetria da bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho foram
estabelecidas através da utilização de curvas de níveis que representam as variações do relevo.
As curvas de níveis foram adquiridas do banco de dados do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE, 2011). Visando uma representatividade melhor da altimetria nas áreas de
produção, foi elaborado o cruzamento de um perfil topográfico entre pontos opostos na área da
bacia, onde há maior concentração do cultivo de tabaco, para detalhar de forma ilustrativa como
é o terreno ao longo da extensão do perfil de elaborado.
O perfil traçado foi no sentido SO-NE da área de estudo, iniciando a jusante da bacia
hidrográfica (parte mais baixa, SO), até o município de Lagoão que possui o ponto mais elevado
da mesma (NE). O perfil não foi estabelecido em uma linha reta, e sim, obedecendo o divisor
de águas existente no percurso, fazendo-se com que haja um padrão de aumento, obedecendo a
variação da altimetria indo em direção a parte mais elevada.
A intenção de fazer o perfil identificar a variação altimétrica e o quanto esse fator
determina a variação da temperatura média. Além disso, a precipitação média mensal (durante
o calendário do cultivo) da bacia, e se isso contribui na diferenciação produtiva entre os
municípios locais.
Para entender a relação entre a altimetria e a produtividade do tabaco, foram utilizados
os dados de produtividade média dos últimos dez anos/safras que correspondem ao intervalo de
anos de 2008-2018. Em conjunto a isso, atribui-se as variáveis de temperatura do ar e
precipitação pluviométrica (referente aos dez anos), sendo possível fazer uma análise de como
a altimetria contribui na variação dessas variáveis climáticas e na produtividade do tabaco.
Os dados de produtividade do tabaco foram solicitados junto à Associação dos
Fumicultores do Brasil (AFUBRA, 2018), para os municípios que fazem parte deste estudo:
Arroio do Tigre, Estrela Velha, Ibarama, Lagoão, Segredo, Sobradinho e Passa Sete e Tunas.
Os dados requisitados detinham informações da produtividade nos últimos dez anos/safras,
correspondentes de 2008 a 2018, que é o período em que será utilizado neste estudo (Quadro
01).
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Quadro 01. Dados da produtividade do tabaco (kg/ha) por município

Tunas

Sobradinho

Segredo

Passa Sete

Lagoão

Ibarama

Estrela
Velha

Arroio do
Tigre

ANOS
SAFRAS

MUNICÍPIOS

07-08

2.193

2.149

1.991

1.916

1.585

1.983

1.678

1.949

08-09

1.725

1.925

1.762

1.885

1.686

1.896

2.027

2.020

09-10

1.571

1.509

1.615

1.891

1.863

1.578

1.900

1.718

10-11

2.176

2.100

2.201

1.985

1.939

1.916

2.208

2.301

11-12

2.020

1.918

1.825

2.325

1.983

2.315

2.256

2.075

12-13

2.304

2.170

2.077

2.205

2.256

2.354

2.316

2.271

13-14

2.238

2.092

1.852

2.156

2.194

2.124

2.230

2.246

14-15

2.125

1.952

2.095

2.235

2.231

2.093

1.895

2.012

15-16

2.273

2.481

2.261

2.542

2.532

2.024

1.972

2.082

16-17

2.169

2.162

2.173

2.176

2.264

2.278

2.167

2.329

17-18

2.097

2.251

2.241

2.358

2.289

2.367

2.078

2.143

Prod.
2.081
2.064
Média
Fonte: (AFUBRA, 2018)
Org. Autor

2.008

2.152

2.075

2.084

2.066

2.104

De acordo com os dados de produtividade média entre os anos/safras 2008-2018, a
variação no kg/ha entre os municípios é considerada pequena para o intervalo de tempo. Os
dados representados mostram que o município de Lagoão possui a maior produtividade entre
os oito que estão sob análise, em contrapartida o município de Ibarama é o que possuiu a menor
produtividade. A média dos dez anos-safras foi determinada através do cálculo da produtividade
média para cada município durante o período estabelecido. Esses cálculos foram elaborados e
tabulados no Excel 2016.
Os dados referentes à precipitação pluviométrica na área de estudo foram solicitados,
cedidos e autorizados pela Cooperativa Tritícola de Espumoso Ltda. (COTRIEL, 2019), que
possuem equipamentos de coletas em diversos municípios, entre eles: Sobradinho, Estrela
Velha e Arroio do Tigre que fazem parte da área fumicultora em estudo e os demais que ficam
ao entorno da mesma.
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Foram retiradas algumas fotografias dos equipamentos em apenas três municípios,
Sobradinho, Arroio do Tigre e Estrela Velha, pois como se trata da mesma cooperativa o
modelo é o mesmo em todas as sedes (Figura 23).
Figura 23. Equipamentos de coleta de precipitação pluviométrica

Fonte: (COTRIEL, 2019)
Org: Autor.

A coleta dos dados pluviométricos, de acordo com o responsável pelo Setor de
Comunicação Roger Nicolini, há em cada município sede da empresa aparelhos pluviométricos
de medições que ficam cerca de 1,30m do chão, são dados diários e foram adquiridos para o
espaço-temporal de 10 anos (2008-2018). Na Tabela 05, estão descritos a localização dos postos
utilizados para a coleta desses dados, além das informações geográficas de localização e altitude
em cada ponto.
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Tabela 05. Postos pluviométricos.

Estações/municípios

Latitude

Longitude

Sist. Coord. Altitude

Cotriel Arroio do Tigre -29° 20' 29"

-53° 04' 57"

SIRGAS 2000 368 m

Cotriel Estrela Velha

-29° 10' 41"

-53° 09' 33"

SIRGAS 2000 404 m

Cotriel Jacuizinho

-29° 02' 04"

-53° 03' 36"

SIRGAS 2000 322 m

Cotriel Sobradinho

-29°25' 30"

-52° 58' 42"

SIRGAS 2000 575 m

Cotriel Depósito

-28° 09’ 45” -52° 08’ 07” SIRGAS 2000 604 m

Cotriel Barros Cassal -29° 10’ 46” -52° 58’ 08” SIRGAS 2000 614 m
Fonte: (COTRIEL, 2019); (IBGE, 2010).
Org: Autor

Para a presente área de estudo, poderiam ser utilizados os dados pluviométricos de
estações meteorológicas que ficam próximas a bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, porém,
devido a existência desses dados primários que são coletados diariamente pelos detentores, foi
levado em consideração a localização desses postos que se encontram inclusos aos municípios
produtores de tabaco.
Assim, com a proximidade existente entre os postos utilizados, adequou-se as
recomendações da Organização Mundial de Meteorologia (WMO, 2010), para validação de
postos pluviométricos localizados em áreas planas e no interior do continente a densidade
mínima de bases para análise em climatologia é de 575km². Assim, o raio de abrangência de
cada posto pluviométrico deve ter cerca de 13,5km, de acordo como está representado na Figura
24.
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Figura 24. Localização dos postos pluviométricos e sua área de abrangência.

Org: Autor

Pode ser observado na Figura 24, que o raio dos seis pontos localizados dentro e ao
entorno da área de estudo, abrangem quase toda a parte em que se localizam os municípios
produtores de tabaco, sendo que, os postos de Estrela Velha, Arroio do Tigre e Sobradinho
cobrem praticamente 80% da área. Foram utilizados dois postos ao entorno (Cotriel Depósito e
Cotriel Barros Cassal), pois na literatura existente sobre o assunto, Onzi (2014) indica que os
postos pluviométricos próximos a área de interesse por mais que não estejam dentro dos limites
devem ser utilizados.
Para analisar a precipitação pluviométrica na área de estudo foram utilizados somente
os meses referentes ao ciclo de duração de uma safra, ou seja, de junho a março, totalizando 10
meses que são correspondentes a semeadura até o final de colheita. As médias mensais foram
estabelecidas através do cálculo estatístico simples, utilizando-se o Microsoft Office Excel
2016, onde é feito a soma total da precipitação pluviométrica mensal dividida pelo número de
anos, resultando na média mensal para o período de 2008-2018.
As médias mensais da precipitação pluviométrica, oriundas dos cálculos anteriores,
foram utilizadas para elaborar os mapas de distribuição pluviométrica na área de estudo,
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referente aos meses do calendário agrícola. Primeiramente, foi criado um banco de dados
contendo informações das coordenadas geográficas de cada ponto em conjunto com as médias
dos meses de julho-março.
Todos os mapas referentes foram elaborados no aplicativo Arcgis2 10.5 e as isoietas
(linhas de cores) foram geradas através do interpolador Krigagem, cujo modelo foi o esférico.
Segundo Wollmann e Galvani (2014), a krigagem é um método de espacialização de dados
climáticos mais utilizados no âmbito de climatologia geográfica, principalmente quando se trata
de precipitação pluviométrica.
Diante da inexistência de dados de temperatura do ar na presente área de estudo, em
razão das estações meteorológicas ao entorno não coletarem esses dados, a alternativa para ter
esse dado foi encontrar uma maneira de fazer a estimativa temperatura média mensal do ar. Em
razão dos constantes avanço dos estudos acerca deste tema, foram desenvolvidas diversas
metodologias para estimar a temperatura média em lugares que não se tem registros, ou estações
que não possuem equipamentos de medição.
Diante do conhecimento de várias metodologias para este estudo, os dados de
temperatura média do ar foram estimados através da metodologia desenvolvida por Cargnelutti
filho, et. al., (2006) no qual, utilizando-se dados de altitude, coordenadas geográficas de um
ponto e variáveis independentes oriunda do modelo, torna-se possível determinar a temperatura
média em qualquer local e decêndio, no estado do Rio Grande do Sul. Assim, a equação 01 é
representada da seguinte forma:
Equação 01

Onde;
Tm= Temperatura média;
β0= Constante;
β1= Altitude;
β2= Latitude;
β3= Longitude;
As informações geográficas para aplicar na fórmula, foram divididas pelas curvas de
nível, de 100 em 100 metros de altitude. Assim, a cada 100 metros foram selecionados cinco
pontos aleatórios espalhados entre o intervalo de uma curva e outra, sendo que na bacia
2

O Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Maria possui a licença do software para o
desenvolvimento de mapas

71

hidrográfica do Rio Jacuizinho as curvas de nível variam de 85 (leito do rio principal), a 700m
(ponto mais elevado). Após a realização dos cálculos da temperatura média do ar, os dados
foram tabulados no Excel 2016, separados por altitude (100 em 100m), e também, separados
por estágio fenológico do tabaco.
Tendo a estimativa da temperatura do ar para toda a bacia, esses dados foram tabulados
e organizados no Excel 2016 para serem atribuídos ao Aplicativo ArcGIS 10.5, para serem
elaborados os mapas. Foi elaborado um mapa para cada fase fenológica do cultivo de tabaco,
possibilitando observar e discutir o quanto a variação da temperatura ambiente pode modificar
o aceleramento ou não do desenvolvimento da planta. E por fim, um mapa geral abrangendo
todas as fases, resultando no mapa térmico da bacia para todo o período de desenvolvimento.
Ao todo, foram confeccionados cinco mapas de temperatura média do ar, seguindo a
ordem fenológica do cultivo: período de início da semeadura; período de início do plantio;
período do início da colheita e período do término de colheita, que são representados pelos
meses expostos na Tabela 06.
Tabela 06. Meses representativos para cada fase fenológica.
Fases Fenológicas

Meses de cada fase

Início da semeadura

Maio

Junho

Julho

Início do plantio

Agosto

Setembro

Outubro

Início da colheita

Novembro

Dezembro

Término de colheita

Janeiro

Fevereiro

Org; Autor.

Todos os mapas de temperatura média do ar foram elaborados no aplicativo ArcGis
10.5, sendo atribuídos as médias dos meses representados na Tabela 06 para cada fase e,
consequentemente, foram classificadas. A ferramenta utilizada para a classificação dos mapas
representadas pelas cores, foi o classificador “Inter topo”. Após a classificação da imagem, foi
testado o intervalo de classes que melhor representaria a espacialização da temperatura média
do ar na área de estudo. Assim, foi estabelecido o intervalo de cinco classes para todos os mapas,
tanto os referentes a cada frase, tanto para o mapa geral de temperatura para a bacia.
Para verificar a variação da temperatura média do ar em relação à altitude do terreno,
foi elaborado um gráfico para a representação dessa informação importante. Os dados de
temperatura utilizados foram os estabelecidos através do cálculo de estimativa de temperatura
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por cada ponto, como pode ser visualizado no Quadro 02.
Quadro 02. Dados da Altitude e Temperatura Média do Ar.
Altitude

96

104

133

167

172

219

222

245

Temperatura do ar

22,1

22,1

22,2

21,9

21,9

21,7

21,7

21,6

Altitude

249

265

307

335

360

372

394

421

Temperatura do ar

21,5

21,5

21,4

21,1

21,0

21,0

20,9

20,6

Altitude

438

439

447

460

509

526

545

568

Temperatura do ar

20,6

20,4

20,2

20,2

20,0

19,9

19,9

19,8

Altitude

591

608

620

643

667

697

700

703

Temperatura do ar

19,8

19,6

19,5

19,4

19,3

18,9

18,4

18,4

Org: Autor.

As informações na tabela estão separadas pelos pontos, cujo foram coletados em cada
curva de nível. Lembrando que, foram coletas cinco pontos a cada intervalo. Porém, nota-se
que na altitude dos 700m há apenas dois dados, isso deve-se ao fato de não haver pontos com
maior altitude, ou seja, devido à proximidade dos pontos nessa altitude, não seria necessário
coletar cinco pontos e calcular, sendo que a variação seria de 0º.
Por fim, na busca de elaborar um calendário agrícola com a maior quantidade de dados
possíveis, foi aplicado um questionário aos produtores de tabaco nos municípios localizados na
bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho. Porém, devido ao pouco tempo para realizar essa
atividade em todos os oito municípios, foi necessário firmar-se parceria interinstitucional para
tal atividade.
No entanto, a aplicação do questionário aos fumicultores da área de estudo ficou por
conta do Técnico Agrícola da Continental Tobacco Alliance S/A (CTA Continental), Lucas da
Cas, que reside no município de Ibarama e auxilia os produtores de diversos municípios da
região. Ao todo, foram efetivadas o total de 22 entrevistas aos produtores de tabaco, entre os
oito municípios que fazem parte da região produtora de tabaco da bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho.
O objetivo da aplicação desse questionário, foi a busca de informações sobre as
principais fases do cultivo, especificamente, à época/mês de semeadura, germinação e
crescimento, plantio, desenvolvimento na lavoura e o início e término de colheita. O modelo
do questionário utilizado para a coleta dessas informações, pode ser visualizado na Figura 24,
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baseando-se nas pesquisas de Wollmann; Galvani (2013).
Figura 25. Modelo de questionário.

Org: Autor.

Onde:
Pis= Período inicial de semeadura;
Pg= Período de germinação;
Pp= Período de início do plantio;
Pic= Período do início da colheita e
Ptc= Período do término de colheita.
Foi aplicado um questionário para cada produtor, sendo marcado com um “X” o
município que o produtor residia e nos itens de interesse solicitados, as datas de cada atividade
que o produtor exercia. Dentre os 22 questionários, 2 foram aplicados em Ibarama, 2 em
Sobradinho, 2 em Arroio do Tigre, 3 em Passa Sete, 3 em Segredo, 4 em Lagoão, 3 em Tunas
e 3 em Estrela Velha.
Posteriormente, todas as informações resultantes da aplicação deste questionário foram
organizadas no Excel 2016, sendo utilizadas para a separação dos meses de cada fase
fenológica. Além disso, foi um dado determinante no momento de estabelecer o calendário
agrícola do tabaco, visto que, a informação de quem produz e convive em meio ao espaço rural
em contato com o cultivo, torna-se uma das principais fontes para a elaboração deste calendário
agrícola., foi levado em consideração os resultados da análise da influência da altimetria na
produtividade do tabaco, a distribuição média mensal da precipitação pluviométrica, as
informações acerca do ambiente térmico na área de estudo, aplicação de questionário aos
produtores e atividades de campo.
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
6.1 Da relação entre altitude e produtividade do tabaco na Bacia Hidrográfica do Rio
Jacuizinho
Os parâmetros resultantes das coletas de dados sobre a precipitação média mensal e a
estimativa da temperatura média do ar para a bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, mostraram
que as condições climáticas locais oriundas da contribuição altimétrica possuem variações
distintas no terreno. Essa combinação tende a proverem oscilações tanto no cultivo em si, tanto
na produtividade.
A influência da altimetria na produtividade média do tabaco é relevante ao ponto de
afirmar que com o aumento da altitude, a produtividade do tabaco tende a ser mais rentável.
Essa informação é compreendida quando comparada, apenas de forma visual, os dados de
produtividade média dos oito municípios produtores nos anos/safras analisados (2008-2018),
em relação à altitude média (Figura 26).
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Fonte: (IBGE, 2010; AFUBRA, 2018).
Org: Autor

Os municípios com maior altitude (Passa Sete, Estrela Velha e Lagoão) possuem as
maiores produtividades para o período analisado. Por outro lado, municípios localizados em
menores altitudes, a produtividade diminui, como é o caso de Ibarama, Sobradinho e a Arroio
do Tigre. Ressaltando-se que, os municípios com a maior produtividade não são os que possuem
a maior produção entre os oito que fazem parte deste recorte espacial, cabendo destaque nesse
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sentido, para Arroio do Tigre que é o principal produtor na bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho.
A tendência de os municípios situados em áreas mais elevadas terem maior rendimento
na produtividade pode estar interligada à variação climática, em especial a temperatura média
e a distribuição da precipitação pluviométrica média mensal e anual. Considerando o parâmetro
da temperatura média do ar em relação a altitude, é possível observar que a diferença térmica
existente entre os pontos onde há cultivo de tabaco, pode ser um indicador fundamental na
variação da produtividade, como pode ser observado no gráfico da Figura 27.
Figura 27. Relação estatística entre Temperatura Média do Ar (ºC) e Altitude (m)

Org: Autor

Os dados de estimativa da temperatura média do ar para a bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho, em relação à altitude do terreno, mostraram que a variação entre o ponto mais baixo
(96 metros) e o mais elevado (703 metros) é de 3,7ºC. Essa variação pode parecer insignificante
ou pouco impactante no desenvolvimento fenológico do tabaco, porém, há probabilidade da
ocorrência de temperaturas médias elevadas ocorrerem em baixas altitudes, contribuindo para
o aceleramento vegetativo da planta.
Sendo assim, caso a planta não se desenvolva a tempo ou atinja seu período máximo de
crescimento, a temperatura elevada nas baixas altitudes contribui para a maturação e,
posteriormente, obriga o produtor a fazer a colheita desse tabaco que não obteve o
desenvolvimento esperado e, com isso, tende a promover quedas na produtividade. Obviamente
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que isso pode acontecer também nas áreas de maior altitude, caso as condições climáticas não
contribuem o suficiente para o desenvolvimento pleno do tabaco.

6.1.2 Da relação entre precipitação pluviométrica e a produtividade média do tabaco.
As precipitações mensais mais importantes, considerando o ciclo fenológico da cultura,
são as que ocorrem entre os meses de julho a março, sendo exclusivamente da fase de plantio
ao término de colheita, totalizando nove meses (DUARTE; WOLLMANN, 2020). A
distribuição da precipitação pluviométrica média mensal na bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho é um importante indicador para os baixos e altos índices de produtividade nas safras
tabaco para período de dez anos (2008-2018). O total de precipitação média nos meses
considerados de maior importância para o cultivo, tornam-se essenciais (Figura 28).
Figura 28. Precipitação Média Mensal para o período de 2008-2018.

Fonte: (COTRIEL, 2019)
Org: Autor.

Nota-se que a maior parte da precipitação pluviométrica média ocorre nos meses de
setembro e outubro, ambos acima de 200,0mm mensais. É um volume considerável para o
desenvolvimento do tabaco, porém há meses com precipitação menor o que pode ser um
problema nas áreas em que houve pouca chuva. Mesmo assim, a época de plantio (setembro)
tanto em baixas altitudes ou nas altas altitudes, é favorável em toda a bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho.
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Entretanto, no instante em que a precipitação média mensal favorece o cultivo nos meses
de setembro e outubro, diminui nos meses de novembro e dezembro que são considerados os
meses em que a planta do tabaco necessita de água para o desenvolvimento foliar, posterior à
capação ou retirada da flor na parte superior (SINDITABACO, 2019). Nesse sentido, a escassez
ou o excesso da precipitação pode ser um indicativo de que seja um contribuinte importante
para a variação na produtividade do tabaco nos oito municípios que fazem parte da bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho, uma vez que o vegetal necessita de precipitações adequadas
para o seu desenvolvimento.
Analisando-se a variabilidade da precipitação pluviométrica média mensal na bacia hidrográfica
do Rio Jacuizinho, de julho a março, levando em consideração as fases fenológicas do plantio, inicio de
colheita e término de colheita é possível observar que a precipitação foi bem distribuída. Sendo assim,
favoreceu o cultivo para o período de 2008-2018, como pode ser observado na Figura 29.
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Figura 29. Distribuição média mensal da precipitação pluviométrica no período 2008-2018.

Org: Autor.
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Considerando-se os meses representativos para cada fase do desenvolvimento do cultivo
do tabaco, o mês de julho, mais precisamente para o final deste mês, inicia-se a fase de plantio
nas áreas mais baixas, e a precipitação varia entre 161,0mm a 169,0mm tendo maior
concentração ao sudoeste da bacia, onde se localizam municípios como Arroio do Tigre que é
o maior produtor entre os oitos que compõe a bacia com 9.875 toneladas na safra 2018-2019.
Essa quantidade favorece o início do plantio em áreas de menor altitude, pois o solo estando
úmido facilita o enraizamento da planta, iniciando o processo de absorção de nutrientes contido
no solo que foi trabalhado e preparado pelo agricultor (OLIVEIRA e COSTA, 2012).
No mês de agosto, fase de início de plantio (em áreas de maior e menor altitude), a
precipitação média na área de estudo variou entre 122,0mm a 161,0mm. As chuvas para este
mês concentram-se na parte nordeste, favorecendo os produtores do município localizado nas
áreas de maior altitude, a exemplo de Lagoão. Concomitantemente, na parte onde o plantio
iniciou antes, como nos municípios de Ibarama, Sobradinho e Arroio do Tigre, as precipitações
foram baixas para o mês, entre 122,0mm e 135,0mm, podendo prejudicar o tabaco recentemente
plantado.
O mês de setembro, fase de desenvolvimento da planta na lavoura, a distribuição da
precipitação média mensal na bacia do Rio Jacuizinho é considerável para um bom
desenvolvimento, sendo que no mês de setembro a média fica entre 206,0mm e 217,0mm. Neste
mesmo mês, a precipitação é melhor distribuída, abrangendo a maior parte da área territorial da
bacia, sendo que apenas uma parte ao sul, onde se localiza o município de Passa Sete que o
volume foi menor, entre 206,0mm e 209,0mm.
Por outro lado, no mês de outubro, alguns produtores iniciam a colheita, principalmente
nas áreas de baixa altitude, a exemplos de Ibarama, Sobradinho e Arroio do Tigre, pois o plantio
inicia antes. Para este mês, que é o marco inicial da colheita na bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho, a precipitação média fica entre 190,0mm a 208,0mm e a concentração das chuvas
em maior volume estão distribuídas ao sudoeste, onde se localizam os municípios de Arroio do
Tigre e Estrela Velha.
Novembro (164,0mm a 178,0mm), dezembro (142,0mm a 168,0mm) e janeiro
(173,0mm a 194,0mm), podem ser considerados meses intermediários, pois são períodos da
fase de desenvolvimento da planta e colheita da safra de tabaco. A precipitação nessa época é
muito importante, pois auxilia no crescimento das folhas e rugosidade, ambas características
contribuem para o ganho de peso após a secagem, visto que, quanto maior e mais espessa for a
folha, mais peso terá posteriormente, porém, a distribuição na bacia hidrográfica fica
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concentrada, sobretudo, em uma parte (sudoeste e oeste), podendo não contribuir para uma boa
produtividade, tratando-se de excesso de precipitação nessa determinada fase da safra
(DUARTE e WOLLMANN, 2017).
A distribuição da precipitação pluviométrica no mês de fevereiro é benéfica para áreas
onde o cultivo é mais tardio, neste caso, nas áreas de maior altitude. Observando a distribuição
das chuvas, há maior concentração ao sul, leste, nordeste e norte, onde se localizam os
municípios de Passa Sete, Segredo, Lagoão e Estrela Velha, em que variação da precipitação
pluviométrica varia entre 140,0mm a 165,0mm.
Para o mês de março, que é o fim do ciclo do tabaco, ou mais precisamente, o
encerramento da colheita em praticamente todos os municípios que compõe a bacia hidrográfica
do Rio Jacuizinho, a precipitação média do mês fica entre 116,0mm e 127,0mm. Neste caso em
específico, dificilmente este volume ocasionará em algum efeito na fisiologia, pois a planta está
em sua fase final de desenvolvimento e crescimento.
Entretanto, a cada ano/safra, a quantidade e distribuição das precipitações possuem sua
variabilidade que influencia na produtividade de alguma maneira. A cada ano esses valores
mudam. No entanto, as interações entre as variáveis climáticas culminam em quedas e aumentos
na produtividade anual do tabaco, seja em razão de anos atípicos em caso de estiagens ou
excesso hídrico, seja por eventos climáticos extremos.
Nessa perspectiva, a variabilidade anual da precipitação pluviométrica na bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho mostra que em anos com maior volume, a produtividade tende
a diminuir. Em caso contrário, em anos seguintes mesmo com diminuição das chuvas, a
produtividade se mantem, inclusive aumentando o rendimento por hectare. Essa análise pode
ser observada na Figura 30.
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Figura 30. Relação entre a precipitação pluviométrica anual e produtividade do tabaco por
ano/safra.

Org: Autor.

No ano/safra de 2007-2008, a produtividade média do tabaco na bacia do Rio Jacuizinho
advinha de um cenário ascendente, tendo como rendimento médio próximo a 2.000 kg/ha. Este
foi um ano-safra com uma produtividade expressiva, que pode ser considerada uma excelente
safra, tratando-se de kg/ha. A precipitação desse ano-safra foi de quase 1700,0mm de chuva,
ou seja, isso remete ao fato de que a distribuição e a quantidade mensal foram adequas para
uma safra considerável.
Na safra de 2008-2009 o cenário mudou, houve um declínio considerável na
produtividade média, em relação à safra de 2007-2008 e um aumento da precipitação anual. Na
safra de 2008-2009, a produtividade média ficou em torno de 1.900kg/ha, e precipitação anual
foi de 2100,0mm de chuva registrada na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho.
Algo semelhante ocorreu no ano/safra seguinte, 2009-2010, no qual a produtividade
média foi ainda menor, sendo pouco mais de 1.700 kg/ha plantado e a precipitação registrada
de 2000,0mm. Vale ressaltar que no final do ano de 2009 e início de 2010, o Estado do Rio
Grande do Sul foi atingido por uma das maiores enchentes já registradas no Estado gaúcho com
inúmeras perdas, principalmente na agricultura entre outras atividades econômicas e sociais. Em
razão desse fato, a safra de tabaco de 2009-2010 foi registrada com a menor produtividade.

Após essa safra crítica em razão de todo cenário climático ocorrido, as safras de 2010- 2011,
2011-2012 e 2012-2013 a produtividade do tabaco na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho
normalizou. As precipitações anuais nas referidas safras ficaram entre 1500,0mm e 1700,0mm
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e a produtividade para o mesmo período foi de 2.100 kg/ha.
O ano/safra de 2012-2013 foi o segundo em termos de maior produtividade nos dez anos
de dados para a bacia, com singelos mais de 2.200kg/ha plantado. A precipitação anual para
essa safra de 1600,0mm de chuvas, contribuindo para essa excelente safra de tabaco, no quesito
produtividade. Como pode ser observado, a precipitação anual se manteve entre 1500,0mm e
1700,0m durante três anos/safras e a produtividade voltou a ter crescimento.
Tendo em vista o aumento da precipitação anual nas safras de 2014-2014 e 2014-2015,
sendo considerado os anos mais chuvosos na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho com registros
de 2300,0mm e 2400,0mm de chuva, a produtividade teve uma pequena queda, em relação as
três safras anteriores. Os dados desses anos/safras ficaram entre 2.100 e 2000 kg/ha, o que não
deixa de ser uma boa produtividade.
Vindo de dois anos bastante chuvosos, no ano/safra de 2015-2016 a precipitação anual
foi uma das mais baixas para todo o período, ficando entorno dos 1600,0mm. O que chama
atenção em relação aos outros anos é que praticamente todos tiveram precipitação entre
1500,0mm e 1700,0mm, resultaram nas melhores produtividade de tabaco para a bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho. Nesse sentido, a produtividade desde ano/safra foi a mais alta
com mais de 2.200 kg/ha cultivado.
Nos anos/safras de 2016-2017 e 2017-2018 a produtividade se manteve em alta, na casa
dos 2.200 kg/ha. A precipitação anual teve uma pequena queda com registros de 2100,0mm de
chuva. Entre os dez anos/safras analisados, após a safra 2009-2010, a produtividade do tabaco
se manteve em alta com apenas picos de quedas poucos representativos, em média, a
produtividade foi significativa nesse período de dez anos. Na Figura 31, pode ser observado a
variação entre os oito municípios.
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Figura 31. Produtividade do Tabaco no período 2008-2018.
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Org: Autor.
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A partir dessa análise entre precipitação pluviométrica em cada ano/safra na
produtividade média do tabaco, foi possível observar que em anos com picos de aumento da
precipitação a produtividade sofreu quedas devido a quantidade excessiva em meses
importantes para o cultivo, como é o caso dos meses em que o cultivo está em seu pleno
desenvolvimento.
Por outro lado, notou-se que a cada safra posterior há anos chuvosos a produtividade do
tabaco aumentou cerca de 200kg/ha, essa quantidade em arroubas (1/15kg), ultrapassa 13 a
mais em média. Nos casos de anos/safras com precipitação entre 1500,0mm e 1700,0mm a
produtividade do tabaco obteve picos de aumento, ou seja, se a cada safra a precipitação
pluviométrica atingir essa faixa, favorece o cultivo em todos os fatores, indicando rendimentos
acima de 2.100 kg/ha a cada safra.
Em uma pesquisa elaborada por Wollmann; Galvani (2020), sobre a vitivinicultura na
bacia hidrográfica do Alto Jacuí, na qual está inserida a bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho,
o autor evidenciou que a precipitação no ano anterior ao início da safra possuiu reflexos
positivos na produtividade da uva. Além disso, o volume pluviométrico por cada fase
fenológica da videira possui interferência na safra presente, assim como é no caso do tabaco
nesta pesquisa.
É sempre pertinente ressaltar que há uma combinação de diversos fatores que
contribuem, tanto para uma safra robusta, tanto para safras de quedas na produtividade. Nessa
análise sobre a influência pluviométrica na produtividade do tabaco, não é apenas a variação e
distribuição no terreno que proporcionará boas safras, é uma interação na qual inclui essa
variável num cenário das mais importantes no processo do cultivo com outras que fazem parte
do sistema.

6.1.3 Do mapeamento do ambiente térmico e o cultivo de tabaco na Bacia Hidrográfica
do Rio Jacuizinho
O ambiente térmico é um fator determinante na distinção do processo de crescimento e
desenvolvimento do tabaco, pois é um norteador fisiológico na planta em todo o seu processo
vitalício (MONTEIRO, 2009). A temperatura do ar possui como proveniência de sua variação
a influência da altimetria do terreno, sendo este um fator essencial para aumento ou diminuição
da temperatura que proporciona o gradiente altimétrico existente na bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho (Figura 32).
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Figura 32. Mapa Térmico da Bacia Hidrográfica do Rio Jacuizinho-RS

Org: Autor.

De acordo com o mapa da Figura 32, as temperaturas médias mais elevadas estão
concentradas na porção sudoeste e uma área central da bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho,
onde se localizam municípios como Ibarama, Sobradinho, Arroio do Tigre e Estrela Velha.
Estes municípios possuem altitudes que variam de 100 a 400 metros de altitude, assim a
estimativa de temperatura média para essa parte fica entre 20,9ºC e 22,4ºC.
Na parte central da bacia hidrográfica, mais precisamente, onde está localizado o
município de Segredo, a altitude estabelece-se em entorno de 500 metros de altitude. A
estimativa da temperatura média para esta parte da bacia fica entre 20,4ºC e 20,9ºC. Já nas
altitudes de 600 e 700 metros, a estimativa da temperatura média é menor, ficando entre 18,2ºCº
e 20,4ºC. Os municípios localizados nestas altitudes são: Passa Sete, Tunas e Lagoão.
Tendo o conhecimento de que a temperatura do ar tende a aumentar até 0,6ºC a cada
100 metros de altitude em relação à altimetria (OMETTO, 1981); (BARRY e CHORLEY,
2003); (BARATTO, WOLLMANN e GALVANI, 2020) chama a atenção o gradiente térmico
existente na extensão territorial da bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, pois a altimetria é de
quase 700 metros numa extensão de 50 quilômetros, no sentido Leste-Oeste.
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Nesse sentido, essa variação térmica encontrada no território da bacia hidrográfica do
Rio Jacuizinho, através da estimativa, pode causar efeitos diversos sobre o cultivo do tabaco.
Obviamente que esse processo tende a ser diferente em cada fase fenológica da planta, devido
as necessidades exigidas pela mesma, conforme o seu tempo vital.
Assim, o entendimento sobre a variação da temperatura média do ar para cada fase
fenológica do tabaco, é importante, pois essa variável é praticamente um norteador no processo
de crescimento da planta durante o seu ciclo. Por este motivo, é necessário analisar a
temperatura média do ar por fase, uma vez que a planta precisa se adaptar as alterações térmicas
características de cada mês (BROWSE e XIN, 2001).
No caso do tabaco, como o ciclo fenológico do cultivo passa por praticamente nove meses é
importante a separação dos meses para cada fase e analisar a variação da temperatura média do ar por
ciclos (SOUZA CRUZ, 2018). Com este viés, na Figura 33 está espacializada a estimativa da
temperatura do ar por ciclos do desenvolvimento do cultivo de tabaco na bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho.
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Figura 33. Temperatura média do ar para cada fase fenológica do cultivo de Tabaco.

Org: Autor.
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Analisando-se a temperatura média do ar na área de estudo fase por fase (Figura 33),
sendo: o período da semeadura, germinação e crescimento são as que menos possui
interferência climática direta, pois tratam-se de fases iniciais em que a semente não fica exposta
ao ar livre e sim, nos canteiros que formam uma certa “estufa” para acelerar a
germinação/crescimento e facilitar os tratamentos culturais (PURQUERIO & TIVELLI, 2006).
Tratando-se de fases que se iniciam por volta da metade do mês de maio e primeira
quinzena de junho, a temperatura média do ar varia de 15,0ºC a 19,3ºC, podendo interferir
apenas na intensificação da germinação e crescimento. A variação da temperatura média do ar
nessa fase inicial da safra é de 4,3ºC, consistindo-se num fator determinante para a
diferenciação da época do cultivo de tabaco em praticamente toda a extensão territorial da bacia,
na qual estão localizados oito municípios produtores de tabaco.
Nesse sentido, considerando a altitude em que se localizam os municípios situados em
menores altitudes, tais como: Ibarama, Arroio do Tigre, Sobradinho e Estrela Velha, a
semeadura se inicia por volta da segunda quinzena de maio, justamente devido a temperatura
média do ar ser mais elevada, beneficiando o início do processo de semeadura.
O caso dos municípios cuja altitude está entre 600 metros e 700 metros, o andamento
inicial da safra é mais tardio. A questão desse “atraso” não é pelo fato da temperatura média do
ar para essa fase ser de 15,0 ºC, e sim, a intensificação do frio nos meses de junho, julho e
agosto. É o caso dos municípios como Passa Sete, Segredo, Tunas e Lagoão, onde a semeadura
é mais tardia devido a uma questão climática local, que o produtor deverá levar em consideração
para evitar perdas por eventos climáticos de geada no período do transplante.
Posteriormente a fase inicial da safra, o período mais crítico tendo o conhecimento do
desenvolvimento cíclico do cultivo, é a fase do plantio e desenvolvimento. Existe uma
preocupação referente ao ambiente térmico em relação às baixas temperaturas, pois o tabaco
necessita de semanas sem a ocorrência de geadas (PROFIGEN, 2019). De acordo com a
estimativa dos dados da temperatura média para essa fase, que abrange a segunda quinzena de
agosto e a primeira quinzena de setembro, é considerada uma faixa tendenciosa à ocorrência de
geadas, principalmente em áreas de maior altitude (BERLATO e ALTHAUS, 2010).
Nesse sentido, a temperatura média do ar para essa fase é determinante para uma boa
safra, porém a planta recém transplantada para a lavoura está susceptível a sofrer danos inicias
em caso de dias consecutivos de frio, gerando atraso no desenvolvimento fenológico do tabaco
(PORTAL DO TABACO, 2018). A variação da temperatura média do ar nessa fase varia de
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15,1ºC a 20,1ºC. As áreas com as menores médias, obviamente estão localizadas nas áreas de
maior altitude, situadas principalmente ao leste da área de estudo, enquanto que a área em que
a temperatura média fica em torno dos 20,0ºC, concentra-se ao oeste e centro da bacia
hidrográfica.
Em razão das baixas temperaturas, principalmente nos meses representativos à fase de
plantio (metade de agosto e final de setembro) é determinante que o produtor tenha além do
conhecimento empírico, um entendimento básico sobre a variação das temperaturas médias
mensais do ambiente local. Nesta fase, o fator altitude contribuindo para que a temperatura
média seja mais elevada nas baixas altitudes, os produtores podem iniciar o plantio do tabaco a
partir do final do mês de agosto. Já os produtores que cultivam o tabaco em altitudes acima dos
600 metros, é recomendável que iniciem o plantio na segunda metade de setembro.
A fase posterior é a colheita. Obedecendo a cronologia das fases anteriores, a colheita,
obviamente, se inicia antes nas áreas de menor altitude onde o tabaco cresceu, se desenvolveu
e atingiu o estágio de maturação primeiro. A colheita do tabaco em áreas de menor altitude, tem
início no final de outubro/início de novembro. Nas áreas da bacia hidrográfica onde o cultivo é
mais tardio, a colheita ocorre em meados da segunda quinzena de novembro e início de
dezembro.
A fase total da colheita (final de outubro a final de fevereiro) é um período de
temperaturas médias elevadas (verão), fazendo-se com que seja um período de trabalho
exaustivo para os produtores. Isso acontece, pois é uma fase em que une a colheita em si, que é
um trabalho manual, e as altas temperaturas diárias que ocorrem nesta estação do ano. A
temperatura média do ar para essa fase, nas áreas de menor altitudes, ficam em torno de 23,6°C
e 25,3ºC. Tratando-se de média, a temperatura não é considerada tão elevada, porém, há
momentos que a temperatura diária chega a 30,0-35,0ºC e as vezes próximas aos 40,0ºC,
dependendo da intensidade e durabilidade das ondas de calor (FIRPO, et al. 2012).
Na fase da colheita, os produtores de tabaco que possuem suas plantações nas áreas mais
elevadas, a exemplos dos municípios de Lagoão e Passa Sete, a temperatura média do ar não se
torna desgastante, pois, é amena, além de ser contemplada com fluxos de ventos contínuos
trazendo uma sensação de menos calor. Tanto que nessas áreas as temperaturas médias ficam
entre 20,1ºC e 21,9ºC. Obviamente que, as temperaturas diárias tornam a colheita exaustiva
também, porém, o deslocamento de ar é maior em meio aos relevos ondulados, torna-se um
ambiente térmico mais adequado ao trabalho.
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A variação da temperatura média na fase final da colheita possui uma diferença de
praticamente 4,0ºC entre as altitudes menores e maiores da bacia. Essa diferença contribui na
necessidade de fazer a colheita de todo o tabaco existente na lavoura o quanto antes, pois há
risco de as folhas superiores passarem do ponto da maturação, e posteriormente, a qualidade da
folha pós secagem ser prejudicada (EICHELBERGER, 2017).
Esboçando-se a variação da temperatura média do ar num perfil topográfico, que
abrange a faixa com a maior concentração da plantação de tabaco da bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho, onde a altitude varia entre 85 metros em relação ao nível do mar, à jusante do rio
principal, até os 700 metros, onde se localiza o município de Lagoão, numa distância de
aproximadamente 50 quilômetros entre os dois pontos, é visível o quanto o ambiente térmico
dessa área contribui na diferenciação do cultivo do tabaco no local. Isso pode indicar que o
calendário agrícola do tabaco também possui diversas distinções locais em qualquer lugar do
Estado do Rio Grande do Sul onde é cultivado.
Na Figura 34, é possível identificar como a altitude influencia na temperatura do ar ao
longo do perfil topográfico/topoclimático, sendo que à jusante onde se localiza o município de
Ibarama, a produtividade do tabaco é menor e a temperatura fica em torno de 22,1ºC, enquanto
que no ponto mais elevado do perfil onde se localiza o município de Lagoão que é o que possui
a melhor produtividade (kg/ha), a temperatura média do ar fica em torno dos 18,4ºC.
Figura 34. Perfil Topográfico e variabilidade térmica na bacia hidrográfica do Rio JacuizinhoRS

Org: Autor.
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Do ponto de vista térmico, é possível observar que desde a jusante da bacia hidrográfica
até o município de Arroio do Tigre a temperatura média do ar estimada ficou entre 22,1ºC e
21,1ºC. A altitude nesse trajeto variou de pouco abaixo de 100 metros até 400 metros. Nesse
sentido, a temperatura do ar oscilou pouco mais de 1,0ºC.
Assim como mostra a representação do terreno na Figura 34, ao longo desse perfil o uso
da terra é bastante diversificado. Próximo à jusante do Rio Jacuizinho, há o predomínio de mata
densa devido aos relevos acentuados, sem a existência de ação antrópica. É importante ressaltar
que nos dias de trabalhos de campo foram percorridas algumas partes do interior do município
de Sobradinho, Arroio do Tigre, Segredo e Passa Sete, sendo possível observar a mata densa e
relevos acentuados existente na parte sudoeste da bacia, como pode ser vista na Figura 35.
Figura 35. Lavouras de tabaco em meio a relevos ondulados e matas densas

Fonte: Arquivo de campo

Como pode ser observado na Figura 35, as lavoras de tabaco são pequenas glebas em
meio aos relevos ondulados (onde são organizadas as lavouras) e picos mais acentuados. A
presença desse tipo de paisagem é comum na parte sul e sudoeste da bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho, principalmente em áreas próximas aos leitos dos rios principais.
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Entre os municípios de Arroio do Tigre e Segredo, as áreas declivosas diminuem e
aumentam consideravelmente as áreas de cultivo de tabaco, soja, culturas de subsistência
(mandioca, batata, milho), áreas de vegetação rasteira e campos (KRAMER, 2009). Devido à
grande ação antrópica nas partes onde o relevo é pouco ondulado, tendo em vista que o
município de Arroio do Tigre está entre os 10 maiores produtores de tabaco do Estado do Rio
Grande do Sul (IBGE, 2019), a mata é menos densa pois há predomínio de lavouras e capões
em áreas de encosta e próximos aos vales de arroios.

6.1.4 Da Percepção dos agricultores perante o cultivo do tabaco
A percepção de quem vive no campo, cotidianamente em meio a produção de tabaco,
possui um vasto conhecimento, em muitos casos, passados de geração em geração sobre como
entender ou interpretar a conduta climática relacionando-o com a produção agrícola. Entre elas,
o melhor período para semear, plantar, colher. Dificilmente os agricultores sabem conceituar a
diversidade de fatores que se interligam para um resultado satisfatório, tratando-se da produção
agrícola.
Com este viés, nesse tópico será analisado como é a percepção dos agricultores em
relação à safra de tabaco, sendo abordadas as principais fases fenológicas do cultivo. Assim,
considerando a entrevista com os produtores de tabaco, foi elaborado um quadro com todas as
informações adquiridas em relação aos estágios fenológicos, oriundos de suas percepções
durante a safra 2018/2019 (Figura 25).
As principais fases do desenvolvimento do tabaco destacadas são: a semeadura,
germinação e o crescimento no canteiro, o plantio, o desenvolvimento na lavoura, início de
colheita e término de colheita (Figura 25). Inicialmente, num geral, foi interrogado aos
produtores dos oitos municipios quando era realizada a semeadura nos canteiros, fazendo-se
uma análise de tempo, na bacia hidrografica do Rio Jacuizinho, a semeadura ocorre,
precisamente, entre a segunda quinzena de maio e a primeira quinzena de junho. Esse intervalo
de tempo é estabelecido devido a uma questão climática local, pois os agricultores que possuem
suas plantações ao sudoeste (parte mais baixa da bacia) a semeadura ocorre antes devido a
temperatura média ser mais elevada.
Os agricultores que cultivam o tabaco em áreas de maior altitude, a semeadura é mais
tardia, geralmente ocorrem na primeira quinzena de junho. Os agricultores fazem essa atividade
nessa época, pois a planta estará adepta ao transplante mais tarde, evitando assim, o risco de
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perdas oriundas da ocorrencia de geadas. De acordo com os dados estimados de temperatura
média do ar para essa etapa, a variação é de 19,3ºC nas áreas de menor altitude 15,0ºC nos
locais mais elevados e a principal caracteristica para essa fase é a formação da planta de tabaco
(Figura 33).
O segundo questionamento foi sobre a germinação e crescimento. De acordo com as
respostas dos entrevistados, a germinação ocorre entre 15 e 20 dias após a semeadura. Assim,
os produtores que semearam na segunda quinzena de maio, a germinação ocorre antes do que
nos locais onde os produtores semearam mais tarde. O processo de crescimento da planta do
tabaco exige alguns tratos culturais para preparar a planta o suficiente para suportar o ambiente
externo. A maioria desses tratos é a aplicação de fertilizantes, aplicação de defensivos, entre
outros. Conforme estimada, a temperatura média do ar para essa fase varia de 19,3ºC a 15,0ºC
e a principal caracteristica da planta nessa etapa é a formação das primeiras folhas e a
fortificação do caule e raízes (Figura 33).
O plantio é realizado após a etapa da formação da planta de tabaco. Geralmente o
produtor analisa o quão fortificado está o caule, pois na visão deles esse detalhe é indicativo de
que a planta pode suportar as adversidades do ambiente externo. Essa é uma etapa que muitos
produtores observam as condições climáticas, através de suas percepções e possíveis cenários
relacionados a ocorrência de geadas.
Nesse sentido, os primeiros agricultores a inicarem os tranplantes são os que possuem
suas plantações nas áreas de menor altitude, ou seja, na parte sudoeste à jusante do Rio
Jacuizinho, casos específicos que ocorrem nos municípios de Ibarama, Sobradinho, Arroio do
Tigre e Estrela Velha. Nas áreas de maior altitude onde o cultivo é relativamente mais tardio, o
plantio geralmente se inicia no decorrer do mês de setembro. A temperatura média do ar
estimada para a fase do plantio varia de 15,1ºC a 20,1ºC (Figura 33).
No decorrer do desenvolvimento do tabaco, semanas após os agricultores efetivarem o
plantio, é realizada uma série de atividades na lavoura para a fortificação da planta e, também,
a remoção de insos existentes em meio a plantação. De acordo com os produtores, nessa fase é
apliacado fertilizantes para o melhor desenvolvimento e crescimento das plantações, além de
defensivos para manter a lavoura limpa e para contribuir na prevenção do surgimento de insetos.
Conforme a planta cresce e forma suas folhas robustas e pegajosas, a floração, na visão
dos agricultores é um indicativo de que a plantação está na pré-fase de colheita. A critério
próprio dos produtores, “a capação”, que é a remoção da flor na parte superior da planta, é feita
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antes da primeira colheita ou após a efetivação da mesma que é denominada de baixeiro. Alguns
preferem fazer antes, outros depois. O fato é que o quanto antes for realizada essa tarefa, antes
a planta entra na fase de crescimento das folhas superiores, que supostamente é a parte que
adquire mais peso e qualidade após a secagem.
Em razão do aumento da temperatura média do ar, obviamente aliada a outros fatores,
o processo mais lento ou demorado da maturação vai de acordo com dias consecutivos de altas
temperaturas. Essa questão favorece os agricultores residentes nas áreas de menor altitude,
devido a concentração de calor entremeio aos vales, o processo de maturação é mais rápido,
favorecendo o inicio da colheita no final de outubro, enquanto que nas outras áreas a colheita é
mais tardia, por volta da primeira e/ou segunda quinzena de novembro.
Assim, a temperatura média do ar estimada para o crescimento/desenvolvimento da
planta na lavoura e o inicio da colheita, está entre 20,2ºC e 25,3ºC (Figura 33). Outra questão
importante é a precipitação pluviométrica, sendo que outubro e novembro há concentração de
maiores volumes na parte menos elevada da bacia, onde a precipitação média mensal de 208,0
mm e 178,0 mm, respectivamente (Figura 29).
O término da colheita do tabaco da-se por volta da primeira quinzena de janeiro, nesse
caso, para os agricultores que iniciaram essa fase da colheita no final do mês de outubro. Neste
caso, produtores dos municípios de Ibarama, Arroio do Tigre e Estrela Velha, porém, há casos
em que a colheita se estende por mais semanas, dependendo do critério de produção de cada
produtor.
Essa questão foi identificada durante a entrevista com alguns produtores que preferem
fazer a colheita do tabaco vagarosamente por motivos de estrutura das estufas de secagem, por
serem pequenas e, obrigatóriamente, é necessário fazer várias etapas de colheita conforme a
maturação da planta. Nos demais municípios como Lagoão, Passa Sete, Segredo e Tunas,
geralmente terminam a colheita no mês de fevereiro, em alguns casos até no mês de março,
conforme a informação de alguns produtores. Nesse período, de acordo com as estimativas, a
temperatura varia entre 24,3ºC e 28,0ºC em toda área da bacia hidrográfica.
A precipitação pluviométrica para os meses de janeiro (173,0mm a 194,0mm), fevereiro
(140,0mm a 165,0mm) e março (116,0mm a 127,0mm), possuem variações distintas. Os dados
mostram que a maior concentração está na parte de menor altitudes (jusante da bacia) e, somente
no mês de fevereiro que a chuva concentrou-se ao sul, nordeste e norte da bacia hidrográfica
(Figura 29).
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Considerando o levantamento de informações com produtores dos oito municípios que
compõe a bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, foi possível elaborar um quadro contendo os
pontos mais cruciais que contribuíram para fazer a relação entre o perceptivo e o cientifico,
além de ser utilizado como base para elaborar o calendário agrícola proposto para o cultivo de
tabaco (Figura 36).
Figura 36. Percepção dos agricultores em relação ao ciclo do cultivo do tabaco.

Org: Autor.
Conforme mostra a Figura 36, foi apresentado uma representação das principais etapas
e atividades realizadas pelos agricultores durante uma safra de tabaco, neste caso, referente a
safra de 2018-2019. Primeiramente, foram selecionadas as principais fases do cultivo, desde a
semeadura até o fim da colheita, com vistas à determinar os meses mais próximos da duração
de cada ciclo, e também, foi possível atribuir informações sobre a estimativa da temperatura
média, em cada fase.
Dessa forma, os resultados das entrevistas com os produtores ficou da seguinta maneira:
o período de semeadura geralmente é realizado entre a segunda quinzena de maio e segunda
quinzena junho, a germinação ocorre entre a segunda quinzena de junho para quem semeou em
maio) e a segunda quinzena de julho( para quem semeou em junho).
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O plantio, conforme os agricultores, ocorre na segunda quinzena de agosto (para quem
semeou em maio) e a segunda quinzena de setembro (para quem semeou em junho). O
desenvolvimento do tabaco ocorre, praticamente, desde a semeadura, porém, neste caso foi
levado em consideração apenas o cultivo após o transplante, devido ao processo de crescimento
no ambiente externo. Então, o desenvolvimento e crescimento ocore entre a segunda quinzena
de setembro e a segunda quinzena de outubro, entrando numa fase pré-colheita para os
produtores que fizeram o transplante na segunda quinzena de agosto.
A colheita ficou estabelecida para início no final do mês de outubro (para quem plantou
em agosto), e a segunda quinzena de novembro. No entanto, houve casos em que os produtores
iniciaram a colheita no início de dezembro (para quem plantou na segunda quinzena de
setembro.
O término de colheita, de acordo com as informações dos agricultores, num caso atípico,
no início de janeiro, obviamente para quem iníciou o processo do cultivo antes. O término de
colheita pra quem iniciou o cultivo mais tarde, geralmente encerra a colheita na segunda
quinzena de fevereiro, porém, há casos em que a colheita se encerrou no início de março, caso
de alguns agricultores residentes no município de Passa Sete e Lagoão.
No entando, observou-se que as informações contidas na Figura 36, principalmente
sobre as fases do cultivo, que estas possuem exceções. Quem decide sobre como vai ser as
etapas do cultivo são os agricultores, pois as informações podem variar no espaço de tempo de
cada fase, devido ao critério de cada indivíduo.

6.1.5 O Calendário Agrícola do Tabaco para a Bacia Hidrográfica do Rio Jacuizinho-RS
Sabendo da importância do calendário agricola, servindo de aporte para os produtores
de tabaco mesmo que a maioria destes possuem em seu conhecimento empirico precisamente
todas as etapas do cultivo e o seguimento que é necessário ter durante um ano/safra, será exposto
a proposta do calendário a agricola do tabaco para a bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho.
O calendário agrícola do tabaco foi estruturado tendo como base fatores climáticos,
geograficos e perceptivo do ponto de vista dos agricultores sobre o cultivo. Em razão desses
parâmetros utilizados, notou-se que o cultivo do tabaco na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho
possui ciclos de dois a três meses para cada etapa de evolução da planta e das atividades
realizadas pelos agricultores (Figura 37).
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Figura 37. Calendário Agricola do tabaco.

Org: Autor.
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O calendário agrícola (Figura 37), deve ser analisado de acordo com a localização
geográfica que o cultivo do tabaco é realizado. É sempre importante ressaltar que esse
calendário agrícola foi estabelecido para uma região que possui altitudes que variam de 85
metros a 703 metros e por este motivo que cada fase varia de um mês para o outro, devido aos
fatores climáticos próprios de cada local.
Assim, o calendário agrícola proposto para a bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, em
comparação com o oficial da Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(SEAPA,2009), que é generalizado para todo o Estado do Rio Grande do Sul, nota-se que o
proposto neste estudo possui diferenças em praticamente todas as etapas. As peculiaridades
locais próprias que promovem essa diferenciação de épocas no cultivo do tabaco.
Então, o calendário agrícola do tabaco para a bacia do Rio Jacuizinho ficou da seguinte
maneira: o plantio do tabaco pode ser realizado entre a segunda quinzena de agosto e a segunda
quinzena de setembro. De acordo com a estimativa dos dados de temperatura média para esse
período ser ameno, há risco de ocorrência de geadas. Essa questão também foi relevante na
entrevista com os agricultores, quando salientado por praticamente todos, o risco do início do
104
plantio em agosto e setembro.
No entanto, conforme os dados de temperatura e a entrevista com os agricultores, é
indicado o início do plantio em agosto apenas para os municípios de Ibarama, Sobradinho,
Arroio do Tigre e Estrela Velha. Para os municípios de Passa Sete, Segredo, Tunas e Lagoão é
indicado que o plantio seja mais tarde, de preferência na segunda metade de setembro, em razão
do menor risco de eventos climáticos de geada.
Os tratos culturais ocorrem geralmente após o transplante. Na entrevista com os
agricultores, observou-se que a maioria faz a aplicação de fertilizantes e defensivos após a
ocorrência de precipitação pluviométrica, para aproveitar essa umidade no solo contribuindo
para absorção dos nutrientes pela planta. Em alguns casos, os tratos culturais são realizados até
mesmo após o início da colheita, mas isso fica a critério de cada produtor. Conforme
estabelecido no calendário agrícola, essa atividade é realizada entre setembro e outubro, durante
o desenvolvimento da planta em conjunto com o desponte que ocorre entre novembro e
dezembro.
A colheita, unindo o início e o término, ficou estabelecido o período desde o final de
outubro até o final de fevereiro. Após o término da colheita é elaborada a classificação do tabaco
seco para a comercialização.
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É sempre importante destacar que foi estabelecido este espaço de tempo, tendo como
base todo o estudo realizado acerca das informações cientificas, perceptiva e, também, o
conhecimento empírico em relação ao cultivo de tabaco. Em síntese, visando o propósito de
determinar o calendário agrícola do cultivo de tabaco para a bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho.
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7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A altitude é um fator determinante para a diferenciação do ciclo cultivo do tabaco na
bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, que também instiga na variação dos elementos climáticos,
afetando diretamente o desenvolvimento e a produtividade do tabaco nos municípios
localizados neste recorte espacial. Em relação à produtividade entre os municípios que a
compõe, de acordo com os dados das últimas dez safras, conclui-se que os municípios
localizados nas maiores altitudes são os que possuem os maiores rendimentos por hectare.
Assim, a distribuição mensal da precipitação pluviométrica contribui para a heterogeneidade na
produtividade do tabaco, uma vez que esta variável possui distintas distribuições no território
durante um ano/safra na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho.
A variação da temperatura média do ar é primordialmente influente em todo o processo
do cultivo, é por este motivo que não pode ser homogêneo, assim como não é na bacia
hidrográfica do Rio Jacuizinho, muito menos pode ser generalizado para todo o Estado do RS,
pois cada local possui suas características climáticas próprias, favorecendo ou não para um
cultivo mais cedo ou mais tardio.
Conforme observado no perfil topográfico, a temperatura média do ar possui grande
variação devido ao gradiente altimétrico que compõe essa área da bacia hidrográfica.
Obviamente que, além da contribuição para a variabilidade da temperatura ar, a altitude nesse
local também altera a distribuição das chuvas devido a orografia. Essa variabilidade dos
elementos climáticos aliado a questão da altitude, exige dos produtores de tabaco um
conhecimento detalhado dessas informações, para evitar perdas durante uma safra, seja por
questões climáticas, seja por gastos com investimentos.
A pouca variação temperatura média do ar nas áreas de maior altitude em praticamente
todas as etapas, pode ser um indicativo da maturação mais lenta do tabaco contribuindo para
uma melhor qualidade das folhas e da produtividade. Sendo que, esse processo vagaroso
permite o desenvolvimento completo no período de tempo ideal. Já nas áreas de menor altitude,
a temperatura média do ar é a mais elevada em todas as fases do cultivo, contribuindo para o
aceleramento do ciclo fenológico que em alguns casos pode atrapalhar o desenvolvimento da
planta.
Em relação à percepção dos agricultores sobre as épocas do plantio, conclui-se que
mesmo sem o entendimento climático são adotadas por eles as épocas corretas para o cultivo
do tabaco. A percepção diante dos riscos climáticos, principalmente na fase inicial do cultivo,
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é criteriosa sendo que os agricultores dos municípios de Passa Sete e Lagoão evitam a
transplante cedo, ou seja, dificilmente fazem essa tarefa no mês de julho, agosto e início de
setembro.
Assim, após a análise da percepção dos agricultores sobre o cultivo do tabaco,
relacionando-a com as fases fenológicas e a estimativa da temperatura média do ar para cada
fase, foi possível concretizar que há uma diferença no processo do cultivo. No instante em que
não há uma uniformidade no período do cultivo obvervada pela percepção desses agricultores,
indica que o calendário agrícola do tabaco não é homogeneo na bacia hidrográfica do Rio
Jacuizinho.
No entanto, é aconselhável, por questão fisiológica da planta, que o cultivo seja mais
tardio nas áreas de maior altitude. Por outro lado, em áreas de menor altitude, a tendência de
risco (geadas) a partir da metade de agosto é menor, tornando-se apto o início de plantio nessa
época.
Levando-se em consideração a influência do fator altitude, a distribuição mensal das
precipitações pluviométricas, a estimativa da temperatura média do ar e a entrevista com os
agricultores residentes na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho, mostra que o cultivo do tabaco
não é homogêneo, e o calendário proposto nesta pesquisa poderá ser utilizado como guia para
o cultivo em locais onde a altitude fica entre 100 e 700 metros de altitude.
A temperatura média do ar foi a variável de maior dificuldade para aquisição, devido ao
trabalho envolvido para encontrar o método mais adequado. A seleção de pontos na área entre
as curvas de nível e toda elaboração dos cálculos ponto a ponto, mês a mês. O uso de dados
secundários, para a realização desta pesquisa, foi a única maneira existente para formar uma
base suficiente para alcançar o objetivo proposto. Primeiramente, pela não existência de
estações meteorológicas próximas área de estudo e, em segundo, pelo curto período de
elaboração da pesquisa, o que dificultou a utilização de aparelhos para a coleta de dados
primários.
Embora tenha sido uma pesquisa sem acompanhamento direto na lavoura, e com apenas
duas atividades de campo na área de estudo, pode-se dizer que os resultados foram satisfatórios,
principalmente, em relação à influência da altitude, que não torna homogêneo o cultivo de
tabaco na bacia hidrográfica do Rio Jacuizinho.
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Nos dias de trabalho de campo foi possível observar que o calendário agrícola do tabaco
poderia ser diferente em razão do gradiente altimétrico existente na área, que tem influência
significativa na variabilidade da temperatura e precipitação pluviométrica. Com o levantamento
de todas as informações utilizadas neste trabalho, concretizou-se o que foi discutido e
visualizado em campo.
Outra questão que cabe salientar em relação ao acompanhamento de uma safra, é que
pode ser possível não apenas fazer uma análise clima/planta, mas também a questão relacionada
às doenças, visando encontrar soluções para este tipo de situação, objetivando mais qualidade
e produtividade. Portanto, se tratando de um trabalho realizado apenas com dados secundários,
o que fica para futuros estudos, no qual envolva clima e fumicultura, é a importância do
acompanhamento de uma safra completa, utilizando aparelhos para a coleta de dados primários.
Além de ser um dado do microclima da plantação, é possível fazer uma análise mais detalhada
da resposta da planta em relação as variáveis climáticas.
No entanto, o que acontece na escala climática local desta bacia hidrográfica que
diferencia a época de plantio, e todas as etapas posteriores, que contribuem para o aumento da
produtividade nos locais mais elevados da área de estudo em comparação com os de menor
altitude?
Ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa notou-se que, devido a altimetria do
terreno na bacia hidrografica do Rio Jacuizinho, o gradiente de temperatura varia mais de 3ºC
entre a parte mais baixa e a mais elevada. Essa diferença de temperatura, principalmente na
fase inicial da safra (semeadura e plantio), é o principal condicionante que atua na diferenciação
da época de plantio e as etapas posteriores do cultivo. A produtividade do tabaco é maior no
município de Lagoão, este que está localizado na parte mais elevada da bacia hidrográfica.
Observou-se que a temperatura média do ar possui menor variação entre as fases fenológicas e,
além disso, a precipitação é melhor distribuída durante o cultivo. Portanto, esses podem ser os
fatores determinantes que contribuem para uma boa produtividade neste município.
Por fim, agradeço imensamente a todas as pessoas que colaboraram no desenvolvimento
deste trabalho, que para mim é muito significativo devido a questões familiares e o convívio ao
longo da minha infância em meio a fumicultura. No entanto, este trabalho é destinado para toda
a classe fumicultora do Estado do Rio Grande do Sul, em especial aos familiares que se dedicam
e dependem deste cultivo para a sua sobrevivência.
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