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Resumo: As nossas atitudes e os nossos deveres como cidadãos devem ser repensados, pois o mundo 
precisa de atenção. Nada é difícil quando queremos, e com essa ideia é que podemos fazer a diferença 
ao falar em um mundo sustentável. Reciclar o lixo, descartar as guimbas de cigarro em local 
adequado, dentre outras, são atitudes sustentáveis. Este contexto norteou o objetivo proposto para 
esse trabalho: buscar formas sustentáveis para o gerenciamento das bitucas de cigarro que mais do 
que nunca, insistem em aparecer em locais impróprios, em especial nas áreas públicas. Essas, por sua 
vez, em ato automático do fumante são lançadas ao solo, nas ruas deixando o ambiente sujo, feio e 
poluído. Atitude reprovada em especial, pelas pessoas que não fumam. Foi com esta preocupação que 
buscamos uma alternativa diferente para as bitucas. Em 2014, foi criada a Rede Bituca UFSM cuja 
preocupação vai além de destiná-las para a disposição em aterro, mas encontrar alternativas 
sustentáveis para sua destinação. Surgiu então, a ideia de incorporar as bitucas ao papel reciclado 
artesanal. O método que está em desenvolvimento tem se mostrado de simples execução por utilizar 
pequenas quantidades de produtos químicos de fácil aquisição e manuseio. Estas constatações levam 
a crer que esta é uma alternativa viável para a incorporação das baganas de cigarro e para produção 
de papel artesanal. Desta forma, pretende-se realizar estudos mais aprofundados que comprovem que 
o papel-guimba, denominação que usaremos no trabalho, é uma alternativa sustentável para o 
gerenciamento das bitucas de cigarro.  
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HANDMADE PAPER PRODUCTION WITH INCORPORATION OF 

CIGARETTE BUTTS: A SUSTAINABLE ALTERNATIVE 
 
 
Abstract: We should rethought our attitudes and duties as citizens because the world needs attention. 
Nothing is difficult when we want, and with this idea, we can make the difference when speaking in a 
sustainable world. Recycling waste, right disposal of cigarette butts, among others, are sustainable 
attitudes. This context has guided the objective for this work: to seek sustainable ways to manage the 
cigarette waste that more than ever, insist on appearing in inappropriate places, especially in public 
areas. In turn, the automatic smoker act of throwing these residues to the ground leaves the 
environment dirty, ugly and polluted. Mainly people who do not smoke reproves this attitude. With this 
in mind, we looked for a different alternative to the cigarette butts. In 2014, we created “Bituca 
Network of UFSM”, and its concern goes beyond target them for disposal in landfills, but in finding 
sustainable alternatives. Then arose the idea to incorporate butts residues to handmade recycled 



	  

	  

	  

	  

paper. The method is under development and is proving to be simple to implement by using small 
amounts of chemicals of easy acquisition and handling. These findings suggest that this is a viable 
alternative to the incorporation of cigarette waste and handmade paper production. In this way, we 
intend to carry out further studies to prove that the paper with these residues, denominated by us as 
“papel-guimba”, is a sustainable alternative for the management of cigarette butts. 
 
Keywords: Cigarette-butt, Bituca Network, “Papa-bitucas”, Micro-waste. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O trabalho proposto tem como objetivo oferecer uma alternativa sustentável para as 
bitucas de cigarro, ou seja, confeccionar papel reciclado artesanal com a incorporação de bitucas de 
cigarro, papel-guimba. A proposta tem como objetivo evitar a presença e retirar da paisagem urbana, 
as bitucas que, na maioria das vezes, são jogadas pelos fumantes em locais inadequados, deixando os 
ambientes com um aspecto impactante e revoltante aos olhos de quem não compactua com este tipo de 
atitude. O cigarro contém um total de 6.700 substâncias, dentre estas a nicotina, o monóxido de 
carbono e o alcatrão, além de metais pesados. A presença destes produtos químicos traz sérios 
problemas não apenas à saúde do fumante, mas ao meio ambiente (MOREIRA, 2007).  

Parecendo ser inofensivas aos olhos do fumante, quando lançadas nas ruas e 
avenidas, no entanto, provoca estragos de grandes proporções. Esse microresíduo contribui 
para a obstrução do sistema de escoamento superficial de vias e para a contaminação dos 
corpos hídricos, do solo e dos lençóis freáticos. Fatores que se agravam ainda mais pelo fato 
de que o filtro é composto por 95% de acetato de celulose – material cuja decomposição é 
muito lenta – pode chegar até cinco anos para se decompor (ECYCLE, 2016 a).  

A quantidade de toxinas presentes nas bitucas de cigarro é tão grande que apenas 
duas são suficientes para causar contaminação da água equivalente ao lançamento de um litro 
de esgoto. Ao entrar em contato com a água, as substâncias tóxicas, como o arsênio, podem 
atingir lençóis freáticos ou até mesmo permanecerem armazenadas nas plantas e nos animais 
(BELLO, 2012). Estes aspectos comprovam a problemática do descarte inadequado que, na 
maioria das vezes não é considerado com a importância que deveria.  

As nossas atitudes e os nossos deveres como cidadão devem ser repensados, pois o 
mundo precisa de atenção. Reciclar o lixo, descartar as guimbas de cigarro em local adequado, dentre 
outras, são atitudes sustentáveis e que precisam ser praticadas sempre e por todos. Este contexto 
norteou o estabelecimento do objetivo proposto para esse trabalho. A pesquisa realizada demonstrou 
que estão sendo estudadas várias opções sustentáveis para gerenciar e destinar as guimbas de cigarro: 
hidrossemeadura (HORI, 2011; TONON et al.,2012); produção de roupas (CICLOVIVO, 2010); 
geração de energia (WINCK, 2011); produção de papel artesanal (KRANZ, 2004; ONGARATTO, 
2006).  

Foram esses estudos e o pensamento de propor uma alternativa mais sustentável que nos 
impulsionou a propor a incorporação das guimbas recolhidas para a confecção de papel reciclado 
artesanal. O método testado e até o presente momento, tem se mostrado de execução e 
desenvolvimento viáveis, pois utiliza pequena quantidade de produtos químicos comuns e facilmente 
adquiríveis. Os estudos preliminares tem demonstrado a viabilidade do método para produção de papel 
guimba, como o denominaremos ao longo do trabalho. A equipe tem como propósito realizar estudos 
mais aprofundados sobre o método e aplicações para o papel guimba, a fim de comprovar que esta 
alternativa de destinação é viável. Acredita-se ser um trabalho importante, pois a proposta não pensa 
apenas no aspecto individual, mas no bem-estar coletivo, a partir da melhoria das condições 
ambientais para todos. Buscamos um mundo melhor, e para isso ser possível, temos que fazer nossa 
parte. Precisamos de exemplos e atitudes sustentáveis para um mundo melhor. 

 



	  

	  

	  

	  

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Sustentabilidade 
 

A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela degradação 
permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma necessária articulação com a 
produção de sentidos sobre a educação ambiental. A dimensão ambiental configura-se crescentemente 
como uma questão que envolve um conjunto de atores do universo educativo, potencializando o 
engajamento dos diversos sistemas de conhecimento, a capacitação de profissionais e a comunidade 
universitária numa perspectiva interdisciplinar. Nesse sentido, a produção de conhecimento deve 
necessariamente contemplar as inter-relações do meio natural com o social, incluindo a análise dos 
determinantes do processo, o papel dos diversos atores envolvidos e as formas de organização social 
que aumentam o poder das ações alternativas de um novo desenvolvimento, numa perspectiva que 
priorize novo perfil de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental (JACOBI, 
2003). 

O quadro socioambiental que caracteriza as sociedades contemporâneas revela que o 
impacto dos humanos sobre o meio ambiente estão se tornando cada vez mais complexos, tanto em 
termos quantitativos quanto qualitativos. O conceito de desenvolvimento sustentável surge para 
enfrentar a crise ecológica (JACOBI, 2016). 

No entanto, devemos esclarecer que sustentabilidade não se restringe apenas a uma ação, 
como reduzir as emissões de gases que causam o efeito estufa. A conservação do meio ambiente deve 
estar inserida em uma política de desenvolvimento do país, mas é importante enfatizar que ela não 
pode ser de apenas uma pessoa ou governo. O meio ambiente deve ser um cuidado de todos com tudo. 
Os cidadãos devem estar permanentemente alertas para os perigos das ações mais inocentes que são 
realizadas no meio ambiente (TORRESI et al., 2010). 

Ações sustentáveis podem ser de cunho simples e prático, mas também deve ser de 
atitudes radicais, como por exemplo, banir o consumismo exagerado. Fazer sua parte não é uma tarefa 
difícil, porém requer disciplina, responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. É por isso, 
que jogar a bituca em locais apropriados, por exemplo, lixeiras ou coletores específicos torna o meio 
ambiente com um aspecto limpo, organizado e sustentável,  e deve ser uma preocupação de todos, em 
especial das Instituições de Ensino que têm, dentre vários objetivos, a formação cidadã de seus alunos.  

 
2.2 O Cigarro: Composição e Impactos 

O cigarro é um produto fabricado com os seguintes ingredientes básicos: papel, filtro, 
mistura de fumos e agentes de sabor, que conferem características sensoriais próprias (SOUZA CRUZ, 
2014). Contém um total de 6.700 substâncias, dentre estas a nicotina, o monóxido de carbono e o 
alcatrão são os mais prejudiciais. A nicotina, em pequenas doses, estimula especialmente o sistema 
nervoso vegetativo, favorecendo a liberação de adrenalina.  

A nicotina tem se revelado uma ameaça ao meio ambiente. Estudos tem demostrado a 
presença de nicotina em diversas amostras de águas como o desenvolvido por Valcárez et al., 2011 e 
citado por FRANCO (2014). Ficou evidenciada no trabalho mencionado, a presença de nicotina em 
todas as amostras de água canalizada e fluviais na região de Madrid (Espanha). A mesma autora e seu 
grupo ainda citam que a presença de nicotina foi verificada por outros pesquisadores, porém, desta vez 
proveniente do processo de manufatura do tabaco, o que permite afirmar que este resíduo se constitui 
em um sério problema ambiental. Citando outros estudos, a autora afirma que a nicotina é altamente 
solúvel em água, portanto em áreas de armazenamento de resíduo há o risco da migração através da 
lixiviação para águas subterrâneas (FRANCO, 2014). A nicotina é um composto orgânico do grupo 
dos alcalóides, que são aminas heterocíclicas, isto é, que possuem cadeias fechadas (ciclos), contendo 
um nitrogênio. Além da solubilidade em água mencionada, é muito solúvel em solventes orgânicos 
como o éter e o álcool (FOGAÇA, 2016). 



	  

	  

	  

	  

O monóxido de carbono, tem mais afinidade com a hemoglobina do sangue do que o 
próprio oxigênio, deixando o corpo do fumante, ativo ou passivo, intoxicado. Quanto ao alcatrão, este 
é uma mistura de centenas de substâncias químicas. Entre as substâncias encontradas, incluem-se 
substâncias químicas orgânicas e inorgânicas e uma extensa variedade de produtos orgânicos voláteis 
e semivoláteis que são substâncias altamente carcinogênicas, ou seja, que atuam no desenvolvimento 
do câncer. O alcatrão também provoca a obstrução dos pulmões e causa perturbações respiratórias e, 
assim, à semelhança de outros componentes dos cigarros, é responsável pela sua toxicidade, 
provocando a dependência do tabaco e várias doenças associadas ao seu consumo (MOREIRA, 2007). 

Outros ingredientes que fazem parte como, os umectantes para ajudar a reter a umidade 
do produto; os aglutinantes para que as partículas de fumo fiquem unidas entre si; os flavorizantes para 
melhorar as características do aroma da fumaça do cigarro, causando uma identidade única para as 
marcas; os açúcares para homogeneizar os níveis nos diferentes tipos de fumo; e os ameliorantes 
utilizados para melhorar o efeito irritante da fumaça (BELLO,2012). A bagana ou guimba resultante 
da queima é composta pelo filtro, uma parte de fumo não queimado e resíduo carbonizado e cinza.  

O problema do descarte incorreto atinge a todos, pois essa bituca que é descartada nas 
ruas, traz consigo, inúmeras complicações ao meio ambiente. Uma delas é a contaminação do solo, a 
obstrução de bueiros, que como consequência, pode acarretar inundações nos dias de chuva. Outra 
consequência grave apontada são os incêndios rurais e urbanos provocados por guimbas de cigarros 
desprezadas de maneira inadvertida (ACT, 2002).A quantidade de toxinas presentes nas bitucas de 
cigarro é tão grande que apenas duas são suficientes para causar contaminação da água, equivalente ao 
lançamento de um litro de esgoto. Ao entrar em contato com a água, as substâncias tóxicas, como o 
arsênio, podem atingir lençóis freáticos ou até mesmo permanecerem acumuladas nas plantas e nos 
animais (BELLO, 2012). 

O filtro do cigarro tem a função de reduzir a inalação pelo fumante de alcatrão e de outras 
substâncias tóxicas presentes na fumaça. O filtro acumula diversas substâncias químicas presentes no 
fumo e algumas resultantes de sua queima. Além da contaminação química, filtros de cigarros já 
foram encontrados no estômago de peixes, aves e baleias que os confundiram com comida (MISU et 
al., 2010). Neste caso, além da possibilidade de os animais morrerem intoxicados pelas substâncias 
químicas, eles também podem se engasgar com o material do filtro.  

O consumo de cigarros também contribui para o desmatamento, pois para cada 300 
cigarros produzidos, uma árvore é derrubada. Sendo assim, o fumante de um maço por dia consome 
duas árvores em um mês.  

O cultivo do tabaco nos últimos anos tem um expressivo destaque na pauta de exportação 
brasileira, sobretudo na região sul do país. Neste cenário, a questão ganha destaque em virtude das 
problemáticas ambientais, sociais e econômicas causadas pelo cultivo, em especial a degradação do 
solo devido ao uso de agrotóxicos e outros agroquímicos que também agravam os riscos à saúde e 
causam o adoecimento dos fumicultores, inclusive de crianças e adolescentes (TROIAN et al., 2012). 
Pesquisadores da Escola de Minas do Colorado (EUA) encontraram substâncias no tabaco que podem 
afetar a tireóide, sistema reprodutivo e metabólicos, dentre elas estão os herbicidas Pendimethalin e 
Trifluralina, e também a Flumetralina usada como antibrotante (ECYCLE, 2016 b).  

O contexto apresentado reafirma que o cigarro além de provocar inúmeros problemas à 
saúde de fumantes e não fumantes, as bitucas se descartadas diretamente no meio ambiente promovem 
diversos efeitos negativos à saúde dos seres vivos e ao meio ambiente, diante disso estes resíduos 
devem ser coletados para posterior encaminhamento à disposição adequada ou outro tipo de 
tratamento que minimize os impactos citados. 

 
2.3 Destinação das Bitucas de Cigarro 
 

O tempo de decomposição é um parâmetro que deve ser levado em conta para a escolha 
da destinação final de um resíduo, em especial para a disposição em aterros. O prazo de degradação 
varia conforme as características físicas e químicas, e com as condições do local em que serão 
dispostos. A análise do tempo que os materiais levam para se decompor é um poderoso instrumento de 



	  

	  

	  

	  

sensibilização, que invariavelmente, faz com que as pessoas reflitam a cerca de suas responsabilidades 
individuais com o lixo.  

O tempo de decomposição da bituca de cigarro pode chegar até quinze anos em ambiente 
seco (TRIGUEIRO, 2005). A reciclagem é um mecanismo importante para a destinação adequada pois 
evita a ocupação de áreas com materiais que demoraram para se degradar. O tempo é decorrente do 
tipo de ambiente em que se encontram as bitucas.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) existem no mundo, cerca de 1,6 bilhão 
de fumantes. De acordo com a Aliança de Controle ao Tabagismo (ACT), cada pessoa descarta, em 
média, 7,7 baganas por dia. Sendo assim, diariamente, são descartadas cerca de 12,3 bilhões de bitucas 
(ECYCLE, 2016 a). A preocupação em relação aos números é grande porque um dos "esportes" mais 
praticados pelos fumantes é o “lançamento de bitucas”, que se familiarizou nas ruas, gerando pequenas 
montanhas deste material em frente a bares, lojas, hospitais e entre outros locais. Tem se observado 
que em virtude das restrições ao fumo em ambiente fechado no Brasil e a ampliação do conceito 
destes recintos, em especial após a regulamentação da Lei Antifumo pelo Decreto Federal no 8.242 
(BRASIL, 2014), a quantidade de bitucas em áreas públicas externas, como praças e calçadas, é cada 
vez maior. Sem contar o fato de que elas contém milhares de substâncias tóxicas impregnadas, 
o que prejudica o solo, contamina rios e córregos e entope tubulações e bueiros, sendo 
também um dos fatores para o agravamento do efeito das enchentes (ECYCLE, 2016 a). 

Por esse ato mecânico e automático e a grotesca mania que o fumante tem de arremessar 
as guimba, além dos impactos já citados, temos os danos aos seres vivos em geral, aos espaços 
públicos e à natureza, questões que tem levado diversas empresas a apostarem no gerenciamento 
adequado e na reciclagem das bitucas de cigarro para inverter esse panorama. Seja qual for a 
alternativa, a coleta é essencial para o gerenciamento das mesmas. Foi pensando nos aspectos 
ambientais e sociais, que a Universidade Federal de Santa Maria (RS) por meio dos alunos do curso de 
Química, desenvolveu o Papa-bitucas, coletor projetado para evitar que as guimbas de cigarros sejam 
jogadas em qualquer local e impactem o meio ambiente (JUNG et al., 2014).  

As ações posteriores ao projeto do coletor relacionam-se ao desenvolvimento de 
intervenções que aumentem a percepção da comunidade acadêmica e externa à UFSM sobre os efeitos 
causados pelo descarte incorreto destes resíduos. Para tanto foi criada a Rede Bituca cujo objetivo é 
desenvolver ações de educação ambiental visando a sensibilização da comunidade para o descarte 
inadequado das bitucas de cigarro. Com isso, os autores esperam uma mudança no comportamento em 
relação à forma como os resíduos sólidos gerados pós-consumo de cigarro são descartados 
(MACHADO et al., 2015).  

As bitucas descartadas e coletadas podem ser dispostas em aterro de resíduos urbanos, 
apesar de não ser esta é a melhor forma de destinação a ser dada. A afirmação baseia-se no tempo em 
que estes resíduos permanecerão nas valas, considerando o tempo de decomposição. No entanto, sem 
sombra de dúvida, é mais adequada do que o descarte incorreto. Diante disso, a busca por alternativas 
para destinação mais sustentável que evitem a permanência das baganas nos aterros é um desafio aos 
gestores ambientais e pesquisadores. 

 
2.4 Alternativas Sustentáveis de Destinação 
 

Um dos processos que possibilita a reutilização dos resíduos de bitucas é a 
hidrossemeadura. Neste processo, o restante do tabaco, o filtro e o papel são separados 
mecanicamente. O material resultante é levado para a um biodigestor, onde permanece por 90 horas 
para que bactérias específicas quebrem as toxinas. Após este tempo passam por um processo de 
separação. Os filtros irão compor uma manta de sustentação em locais degradados. O papel e os restos 
de tabaco serão usados como fertilizantes, que posteriormente podem ser aplicados na mesma área 
para melhorar as condições do solo (HORI, 2011).	  	  

Mais especificamente, a hidrossemeadura é um processo de revestimento vegetal que 
consiste na aplicação de uma massa pastosa, composta por fertilizantes, sementes, adesivos, e matéria 
orgânica viva, lançada por jato de alta pressão, que adere à superfície formando uma camada protetora, 



	  

	  

	  

	  

fixando as sementes e demais componentes, e agindo como um escudo contra a ação da chuva, vento e 
outros agentes causadores da erosão. Sua proteção é imediata, garantindo uniformidade do 
crescimento da cobertura vegetal e de cobertura total do terreno. Deste modo, a hidrossemeadura é a 
tecnologia adotada para recuperação de áreas degradadas, e há no mercado a disponibilidade de 
diversas mantas biodegradáveis, com várias granulometrias, densidade e formatos que são escolhidos 
de acordo com as condições locais (TONON et al.,2012). 

Outra alternativa, é a produção da mistura de bituca com lã que permite a obtenção de 
uma malha. Criada e testada pela designer chilena, Alexandra Guerrero, ela pode ser usada em 
qualquer tipo de peça de vestuário. O processo de purificação das guimbas retira 95% de todos os 
contaminantes presentes, o que significa que a malha é limpa e segura para o uso (CICLOVIVO, 
2010). 

Além disso, podemos também citar como forma sustentável e viável de reciclagem, o 
aproveitamento do poder calorífico dos resíduos de pó de fumo, papel e papelão, madeira, cigarro 
triturado e acetato de celulose. Este método tem se revelado satisfatório para processos com 
necessidade de geração de energia térmica. Além disso, tais resíduos apresentam umidade baixa, 
contribuindo para queima (WINCK, 2011). 

Por fim, mas não menos importante tem-se a produção de papel. O processo é iniciado 
com o tratamento das bitucas com soda cáustica e água oxigenada para promover a descontaminação 
das mesmas. Em seguida, a mistura passa por uma etapa de cozimento. A pasta deste processo é 
espalhada e seca naturalmente, resultando no papel. Este processo foi desenvolvido e patenteado pela 
Universidade de Brasília (UnB) (KRANZ, 2004). O referido projeto foi desenvolvido pelo acadêmico 
Marco Antônio Barbosa sob orientação da professora Thérèse Hofmann (UNB). Segundo a professora, 
os componentes da guimba são altamente higroscópicos, ou seja, absorvem água, o que facilita ainda 
mais a reciclagem. Assim, inicialmente é adicionada à bituca uma substância alcalina (como o 
carbonato de sódio ou a soda cáustica) e calor, de forma a provocar uma reação de hidrólise do grupo 
acetato de celulose, que então transformado na celulose necessária para fabricar o papel (ANDERÉZ, 
F., 2003).  

A reciclagem de bitucas de cigarro na Universidade de Brasília (UnB) é um processo 
consagrado, tanto que a empresa votorantinense Poiato Recicla inaugurou, em abril de 2016, a 1ª 
Usina de Reciclagem de Resíduos de Cigarros do mundo, que vai produzir celulose e papel artesanal. 
No momento, a empresa está estudando e avaliando todo o procedimento de produção. A implantação 
da técnica só foi possível com a parceria da Universidade de Brasília (UNB), que começou a estudar 
sobre o assunto em 2002. No ano seguinte, os professores da UNB solicitaram ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), a patente do projeto, cujo licenciamento para uso ocorreu somente em 
2014 (ONGARATTO, 2006).  
 
3. METODOLOGIA 

 
A preocupação na UFSM com os impactos gerados pelas bitucas de cigarro levou a 

criação do Papa-bitucas, coletor que tem o formato de um cigarro queimado. O formato serve para 
chamar a atenção e alertar aos usuários de que ali sim, é o destino apropriado para descartar a bituca. 
Esta iniciativa visa deixar os locais públicos mais agradáveis, limpos e mais organizados. Porém, não 
basta o descarte correto, o gerenciamento necessita contemplar ações de educação ambiental foi com 
este propósito que foi criada a Rede Bituca UFSM, na forma de projeto-piloto. A ação constou da 
implantação de sete Papa-bitucas no Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH) e do 
desenvolvimento de intervenções de sensibilização e informativas sobre os efeitos que o descarte 
incorreto causa ao meio ambiente e à saúde.  

As bitucas armazenadas nos Papa-bitucas tem como destino a coleta municipal para 
posterior disposição no aterro de Santa Maria (RS). Porém, o que fazer com as bitucas coletadas 
nesses coletores além da simples disposição? Foi com essa pergunta que após diversas pesquisas 
realizadas nos veio em mente, a ideia de usá-las para algo que fosse menos prejudicial ao meio 
ambiente e que resultasse em um produto que tivesse  utilização. Surgiu a ideia da confecção de papel 



	  

	  

	  

	  

artesanal com a incorporação das bitucas coletadas. Cujo método proposto para o presente trabalho 
consiste das seguintes etapas: 

1o. Pré-tratamento da nicotina em solução de álcool etílico 70 oGL – objetivo: dissolver a 
nicotina impregnada na bituca). As bitucas são imersas no álcool e, posteriormente filtradas. O álcool 
é reaproveitado para novos tratamentos; 

2o. Digestão alcalina à quente (em torno de 80 oC) das bitucas após a etapa 1 são tratadas 
com solução de soda cáustica (concentração 50%) – objetivo: desintegração das bitucas para a 
separação do papel, dos restos de fumo e do filtro; 

3o. Filtração para separação da fração sólida (a fração líquida é encaminhada para 
tratamento físico-químico);  

4o. Confecção do papel artesanal a partir de jornais, sobras de papel brancos e coloridos: 
cobrir os papéis picados com água. Deixar de molho durante um dia para facilitar a trituração. Em um 
liquidificador doméstico, o papel umedecido é triturado. Se necessário é acrescentada água para 
facilitar o processo e não danificar o liquidificador. Para cada 1 L desta mistura adiciona-se em torno 
de 20 g (1 colher de sopa) de cola branca. 

5o. Preparação das bitucas. Após a filtração, a fração sólida é triturada no liquidificador. 
Adiciona-se água para facilitar a trituração. 

6o. À mistura de papel incorpora-se 20% de bitucas trituradas, ou seja, para cada 1 L de 
papel triturado são adicionados 200 mL de bitucas. A definição desta proporção foi aleatória, o 
prosseguimento dos testes objetiva definir quantidades maiores sem comprometer a qualidade e o uso 
do papel resultante. 

7o. Medir o pH e ajustar em 7,0, caso necessário. 
8o. Mexer bem e despejar parte da mistura em uma tela especialmente preparada para 

escoar a água. Com o auxílio de uma espátula promover pressão sobre a massa de forma que a folha de 
papel fique na espessura desejada e uniforme; 

9o. A folha é desenformada e colocada sobre um pedaço de tecido filtrante, após o 
excesso de água ter escoado; 

10o. Deixar secar completamente e depois retirar a folha de papel do tecido. 
 Ao juntar as duas misturas (6ª etapa) podem ser incorporados corantes, sementes e outros 

materiais que alterem a cor e a textura do papel de forma a conferir novas propriedade e ampliar as 
possibilidades de uso.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O papel artesanal resultante denominado papel-guimba é o produto resultante do processo 

da incorporação de bitucas de cigarro tratadas à formulação de papel artesanal convencional, obtido a 
partir da reciclagem de papel usado, jornais, aparas e outras sobras pós-consumo. O trabalho encontra-
se em fase inicial, por esta razão, apesar da técnica ter se mostrado de fácil execução, ela requer o 
desenvolvimento de estudos mais aprofundados para a definição das melhores condições para 
produção do papel, em especial a proporção das bitucas de cigarro.  

A FIGURA 1 apresenta o papel-guimba. Nela pode-se ver o papel secando sobre o tecido 
poroso. Ao secar, a folha de papel solta-se facilmente. Para acelerar a secagem, o conjunto (tecido e 
massa de papel) pode ser pendurado em um varal permanecendo sob ação do sol e do vento. O papel 
enquanto úmido apresenta o odor de característico do cigarro, porém o mesmo vai desaparecendo até 
sumir totalmente, à medida que o papel se torna mais seco. O uso proposto para o papel é decorativo e 
para fins artesanais, em especial para encadernação e produção de cartões.  

 
 
 
 
 
 



	  

	  

	  

	  

Figura 1 – Papel-guimba: papel obtido com incorporação de bitucas de cigarro 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

O aproveitamento das bitucas de cigarro na fabricação de papel evita que estas fiquem 
ocupando espaço nas valas de aterro por dezenas de anos. A vida útil dos aterros é diretamente 
proporcional à quantidade de resíduo “enterrada”. Dispor resíduo em aterro é a forma de mais baixo 
nível de eficiência ambiental. É também a forma mais simples e barata para o gerenciamento de 
resíduos, razão pela qual é a mais praticada e tem trazido como consequência o comprometimento de 
áreas que poderiam ter uso mais nobre. Em virtude disso, diminuem cada vez mais as áreas 
licenciáveis para instalação de aterros. Portanto, a busca de alternativas que evitem este tipo de 
destinação são muito importantes.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O processo de produção de papel artesanal com a incorporação de bitucas de cigarro 

revelou-se simples, prático e de fácil execução, porém é necessário aprimoramento da técnica 
otimizando condições e proporções, assim como a realização de testes para aplicações e análise de uso 
do papel-guimba por profissionais da área de design. O papel resultante mostrou-se adequado à 
encadernação, à confecção de cartões e convites, ou seja, ao uso decorativo. A alternativa também 
demonstra ser uma forma sustentável para a destinação das bitucas, tendo em vista que passam a terem 
valor como matéria-prima na fabricação de papel artesanal. Entretanto, é importante ressaltar que a 
produção de papel-guimba requer cuidados com os produtos químicos, em especial a soda cáustica que 
é corrosiva e provoca graves queimaduras na pele. O cuidado também se estende aos efluentes gerados 
que devem ser tratados e não simplesmente jogados ralo a baixo. A reciclagem em si das bitucas não é 
suficiente para denominar a alternativa de sustentável. Ao falarmos em sustentabilidade é fundamental 
um olhar circular sobre o processo como um todo, ou seja, desde o descarte das bitucas até a obtenção 
do papel-guimba, ou seja, é preciso considerar todas as etapas que compõem o mesmo. Estas razões 
têm motivado a equipe para o prosseguimento dos estudos visando seu aprimoramento.  
 
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ACT. Por um mundo sem tabaco. 2002. Disponível em: 
<http://actbr.org.br/uploads/conteudo/52_290_Por_um_mundo_sem_tabaco-Manual.pdf>. Acesso em 
26 abril 2016; 
 
ANDEREZ, F. Guimbas de cigarro transformadas em papel. Revista Ciência Hoje, 2003. 
Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/ecologia-e-meio-ambiente/guimbas-de-cigarro-
transformadas-em-papel. Acesso em: 01 maio 2016; 
 
BELLO, A. V.; LIBANO, A. M. Bitucas de cigarro, riscos ambientais, descarte correto e 
reciclagem. Brasília, 31 p., 2012. Di 
 

	  



	  

	  

	  

	  

BRASIL. Decreto nº 8.262, de 31 de maio de 2014. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8262.htm. Acesso em 01 
maio.2016; 
 
CICLOVIVO. Bitucas de cigarro podem virar artesanato, papel ou tecido. 2010. Disponível 
em:<http://ciclovivo.com.br/noticia/bitucas_de_cigarro_podem_virar_artesanato_papel_ou_tecido/>A
cesso em: 29 março 2016; 
 
ECYCLE Bituca de cigarro: uma grande vilã ambiental. Disponível em: 
<http://ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/1894-bituca-de-cigarro-um-grande-vilao-
ambiental.html>Acesso em 06 março 2016 a; 
 
_____. Pesticidas estão presentes até nos cigarros, segundo pesquisadores americanos. Disponível 
em: <http://www.ecycle.com.br/component/content/article/38-no-mundo/1925-pesticidas-estao-
presentes-ate-nos-cigarros-segundo-pesquisadores-
americanos.html?utm_source=eCycle8001a10000&utm_campaign=677ce7b7e9Newsletter_31_25_11
_2013&utm_medium=email&utm_term=0_7346a4aefe-677ce7b7e9-93536449>. Acesso em 06 março 
2016 b; 
 
_____. Soluções para o descarte da bituca de cigarro. Disponível em: 
<http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/1898-solucoes-para-o-descarte-da-
bituca-de-cigarro.html>. Acesso em: 08 março 2016 c; 
 
HORI, J. A cadeia reversa das bitucas. 2011. Disponível em: 
<http://iejorgehori.blog.uol.com.br/desenvolvsustentavel/arch2011-07-16_2011-07-31.html>. Acesso 
em: 29 março 2016; 
 
FOGAÇA, J. R. V. Nicotina. Brasil Escola. Disponível em: 
<http://brasilescola.uol.com.br/quimica/nicotina.htm>. Acesso em 02 maio 2016; 
 
FRANCO, M. A. de E. Degradação Fotocatalítica da Nicotina em Solução Aquosa empregando 
ZnO e TiO2 e Catalisadores Não Convencionais em Suspensão. Porto Alegre, 2014. Dissertação de 
Mestrado: Programa de Pós-graduação em Engenharia – UFRGS.  
 
INVESTIMENTOS E NOTÍCIAS.  Inaugurada 1ª usina para reciclar resíduos de cigarros. 2006. 
Disponível em: <http://www.investimentosenoticias.com.br/reciclagem/inaugurada-1-usina-para-
reciclar-residuos-de-cigarros>. Acesso em: 12 abril 2016; 
 
JACOBI, P. Meio Ambiente e Sustentabilidade. 2016. Disponível em: 
<http://franciscoqueiroz.com.br/portal/phocadownload/desenvolvimento%20sustentavel.pdf>. Acesso 
em: 06 abril 2016; 
 
_____. Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-15742003000100008&script=sci_arttext>. Acesso em: 
06 abril 2016; 
 
JUNG, A. A.; TOCCHETTO. M. R. L.; GONÇALVES. J. A. Papa-bitucas: coletor para o descarte 
correto de bitucas de cigarro. Anais do XI Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental. ABES, 
2014. Disponível em: <	  http://www.abes-rs.org.br/qualidade2014/trabalhos/id879.pdf>. Acesso em 23 
abril 2016; 
 



	  

	  

	  

	  

KRANZ, B. Professora transforma bituca em papel. 2004. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u3408.shtml>. Acesso em: 05 abril 
2016; 
 
MACHADO, E. C.; MARCHI, J.; DOTTO, D.; TREVISAN, M.; TOCCHETTO, M. R. L; SILVA, B. 
Q. T. Educação Ambiental em uma IES: uma proposta baseada na coleta seletiva de microresíduos. 
Anais do 4o Fórum Internacional ECOINOVAR, UFSM 2015. Disponível em: 
http://ecoinovar.com.br/cd2015/arquivos/resumos/ECO882.pdf. Acesso: 01 maio 2016; 
 
MISU, M.; CANO, R.; DANTAS, R.; NAKAYAMA, R. A influência do cigarro no crescimento de 
plantas de feijão. 2010. Disponível em: < 
http://sistemas.ib.unicamp.br/be310/nova/index.php/be310/article/view/235/181 >. Acesso em 26 abril 
2016; 
 
MOREIRA, E. D. T. Classificação de cigarros usando espectrometria NIRR e métodos 
quimiométricos de análise. Paraíba, 63 p., 2007. Dissertação de mestrado – Universidade Federal do 
Paraíba; 
 
Revista Ciências do Ambiente On-Line Junho, 2010 Volume 6, Número 1. 
 
SOUZA CRUZ. Tabaco e seus produtos. 2014. Disponível em: 
<http://www.souzacruz.com.br/group/sites/sou_7uvf24.nsf/vwPageWebLive/DO7V9N43?opendocum
ent&SKN=1>. Acesso em 26 abril 2016; 
 
TONON, F. A. L.; VALENTE, J. G. P.; CAROLO, L. D. C.; BERALDO, P. N. A utilização de 
bitucas de cigarro recicladas em projetos de hidrossemeadura. 2012. Ciências do ambiente. 
UNICAMP; 
 
TORRESI, S. I. C. D.; PARDINI, V. L.; FERREIRA, V. F. O que é sustentabilidade? Química Nova 
vol.33, 1ª ed. São Paulo 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
40422010000100001&script=sci_arttext&tlng=es>. Acesso em: 06 abril 2016; 
 
TRIGUEIRO, A. Mundo Sustentável - Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em 
Transformação. São Paulo: Ed. Globo. p. 58-59; 
 
TROIAN, A.; EICHLER, M. L.; SOGLIO, F. K. D. A sustentabilidade na percepção ambiental de 
produtores de tabaco e de agentes de desenvolvimento: o caso de Arvorezinha (RS). 2012. 
Disponível em: <http://online.unisc.br/seer/index.php/redes/article/view/2310/2309>. Acesso em 26 
abril 2016; 
 
WINCK, P. R. Estudo de viabilidade técnica da queima de resíduos gerados em uma indústria de 
tabaco para obtenção de energia térmica a ser aproveitada em uma caldeira geradora de vapor. 
2011. UFRGS; 
 


