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 Com a realização das oficinas e com base em experiências em outros 
residenciais de baixa renda, detectou-se que os participantes demostraram 
desconhecimento quanto ao descarte de vários resíduos, como pilhas, 
roupas, lâmpadas, óleo de cozinha oxidado, dejeto dos animais, fraldas, 
bitucas de cigarros  entre outros (Figura 4). 

Em uma das oficinas práticas estava uma visita a outros condomínio do 
Programa Minha Casa, Minha Vida, o que levou os participantes a 
levantarem a polêmica sobre o descarte incorreto das bitucas de cigarro, 
tornando este fato um agravante. 

O cigarro contém mais de 4,7 mil substâncias tóxicas que podem 
contaminar o solo e a água. Além disso o tempo de decomposição no 
ambiente é de cerca de 5 anos quando descartado de forma incorreta. E 
para isso sugerimos diversas soluções aos moradores. 
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OBJETIVO

A invasão da faixa de domínio se iniciou a mais de 40 anos. Moram 
nestas áreas 420 famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, 
considerando as precárias condições da moradia, falta de esgotos, 
ligações clandestina da água, energia elétrica, declividade e proximidade 
de rodovia de grande fluxo de veículos (Figuras 1, 2 e 3).  A migração 
desordenada, pouca escolaridade, subemprego e renda baixa 
caracterizam esta população como necessitada de apoio  das mais 
diversas esferas do Poder Público.  O Programa de Aceleração ao 
Crescimento (PAC), Minha Casa Minha Vida em conjunto com a 
Prefeitura Municipal implementou um projeto de inclusão das famílias 
em condomínio denominado Rota Nova que garantirá condições dignas 
de moradia o que demandou ações e práticas  de conscientização 
ambiental. 

Conscientizar os moradores para a seleção, separação, armazenagem 
e descarte correto dos resíduos gerados

Foram realizadas 21 oficinas  denominadas Eco Rota com dinâmicas 
teórico-práticas utilizando-se ilustrações de diversos resíduos (Figura 5 e 
6). Para soluções práticas os participantes definiram pelo implemento de 
coletores das bitucas de cigarros, denominada como “bituqueiras” como 
mostram as figuras 7 e 8.
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Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas.

O Condomínio foi entregue no dia 25 de agosto de 2017 (Figura 9) e a  
verificação da mudança de hábitos e atitudes ambientais, como  a eficácia 
das “bituqueiras” poderá ser testado  após, pelo menos, 60 dias  da 
ocupação completa do Condomínio, entretanto a expectativa é que haja o 
comprometimento de oitenta por cento dos moradores.
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Figura 1: Imagem do local de invasão
Figura 2: Ligações clandestinas entre as 
moradias.

Figura 3: Precariedade das moradias

Figura 4: Lixo encontrado no local.

Figura 5: Material da oficina Eco Rota Figura 6: Oficina Eco Rota

Figura 7: “Bituqueira”     Figura 8: “Bituqueira”    
                                      na praia de Ibiraquera

Figura 9: Entrega do condomínio 
Rota Nova 
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