
Astor Fagundes tem 32 anos e 
vive em Linha Estância São José, 
interior de Venâncio Aires. Ele é 
um dos quatro filhos de seu Elestor 
e dona Iracilda, o único que quis 
seguir o ofício do pai, ser planta-
dor de fumo, como ele mesmo diz. 
O produtor ligado à empresa JTI 
mostra que está disposto a inovar 
na propriedade, experimentar coisas 
novas, aprender e empreender, para 
buscar qualidade no tabaco colhido 
em cerca de 11 hectares, reduzir 
custos de produção e lucrar mais.

Para isso, na propriedade que 
administra e trabalha com o pai, 
ele tratou de investir para colher 
bons resultados. Uma das inova-
ções implantadas na safra passada 
é a estufa de carga contínua, que 
traz como principais vantagens o 
menor consumo de lenha e menos 
utilização de mão de obra no pro-
cesso. “Em 2018, com 125 mil pés 
plantados, tivemos quatro pessoas 
na colheita. Para este ano, com 
162 mil pés cultivados, devemos 
ter cinco pessoas”, compara Astor, 
acrescentando apenas uma pessoa 
de fora da família para se somar 
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ao trabalho, mesmo com o volume 
maior de tabaco no campo. 

São oito compartimentos, cada 
um deles carregados a cada novo 
dia, acompanhando a maturação do 
tabaco na lavoura. Segundo ele, pela 
primeira experiência, na safra ante-
rior, a aquisição refletiu na qualidade 
do fumo e na economia da família. 
Ele seca 9 mil pés de fumo por dia, 
por compartimento da estufa. Ele 
também explica que na estufa fica 
mais fácil controlar a temperatura 
e a umidade para secar o tabaco, 
monitoramento que pode ser feito, 
inclusive, via aplicativo de celular.

Os investimentos não param por 
aí. O produtor de tabaco conta que 
a família resolveu instalar placas 
fotovoltaicas há cerca de dois anos, 
para garantir o abastecimento de 
energia em casa e, a partir de ago-
ra, para a estufa também. Só com 
a cura do tabaco, Astor imagina 
que a economia em cerca de 100 
dias de forno ligado gire em torno 
de R$ 1,5 mil. É mais economia, é 
mais lucratividade para a gestão do 
agronegócio.
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Astor Fagundes explica que na
estufa fica mais fácil controlar a 
temperatura e a umidade para
secar o tabaco, monitoramento
que pode ser feito, inclusive,
via aplicativo de celular. 


