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Os usuários do cigarro muitas vezes desconhecem ou ignoram os danos que o tabagismo 

pode causar e descartam as bitucas de cigarro muitas vezes incorretamente. Objetivou-se 

investigar pontos do Campus da UFSM - Palmeira das Missões, com o descarte incorreto 

destas bitucas de cigarro. Após a identificação dos pontos de interesse, foi confeccionado o 

“papa-bitucas” com material reaproveitável, posto no ponto considerado de maior descarte 

incorreto das bitucas no campus. Para a confecção do “papa-bitucas” ou bituqueiro foram 

analisadas teorias sobre o assunto. Optou-se por ideias que visassem reduzir impactos 

ambientais com uso de materiais que pudessem ser reutilizáveis como, por exemplo, o 

galão de plástico, o qual foi adquirido através de doação de uma colaboradora responsável 

pela limpeza do Campus. A embalagem foi lavada e posta para secar, cortada em um semi-

quadrado, com a intenção de ser a abertura para o descarte das bitucas. Paralelo, foram 

confeccionados cartazes informativos no tamanho de folhas de ofício A4, com alertas 

sobre o uso do cigarro que foram fixados ao bituqueiro com papel-contact, para que os 

cartazes colados ao bituqueiro não fossem danificados com o tempo. Em seu interior foram 

utilizados materiais que evitassem a combustão do plástico, como britas e areia. Com a 

fixação do bituqueiro no ponto com maior descarte de bitucas no Campus da UFSM – 

Palmeira das Missões, notou-se que os usuários de cigarro costumam utilizar com 

frequência o recipiente, pois além de dar destinação correta para tal lixo, serve como alerta 

sobre os males causados pelo uso de cigarro e auxilia na limpeza do Campus, já que em 

conversa informal com colaboradores do setor de limpeza do Campus, até mesmo com 

alunos e professores, notou-se o desagrado dos mesmos com relação a forma de descarte e 

pelo mal habito dos fumantes em relação ao descarte das bitucas. 


