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O impacto prejudicial da indústria do tabaco sobre o meio ambiente é 
vasto e crescente, adicionando uma pressão desnecessária aos recursos 
já escassos e frágeis ecossistemas de nosso planeta.

O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano e destrói nos-
so meio ambiente, prejudicando ainda mais a saúde humana, através do 
cultivo, produção, distribuição, consumo e resíduos pós-consumo. 

A Organização Mundial da Saúde vem alertar a população mundial so-
bre como o meio ambiente sofre com a produção de cigarro e similares.

Num relatório mostra que 22 bilhões de toneladas de água são utiliza-
das na produção de tabaco em todo o mundo. O volume é equivalente ao 
de 8,8 milhões de piscinas olímpicas. Os impactos para o meio ambiente 
não param por aí: são 32 milhões de toneladas de folhas de tabaco, por 
ano, para produzir 6 triliões de cigarros. Este volume de produção gera 
mais de 80 milhões de toneladas de dióxido de carbono.

Segundo OMS, os fumadores acabam por descartar todos os anos cer-
ca de 4,5 triliões de pontas de cigarro nas ruas e nas praias. Os produtos 
químicos contidos nos cigarros libertam toxinas suficientes para matar 
50% dos peixes de água salgada ou doce se ficarem expostos a essa água 
por 96 horas.

O relatório menciona ainda produtos como cigarros eletrônicos e tabaco 
aquecido, causam “um novo conjunto de problemas, como lixo eletrônico”

O tabaco prejudica o meio ambiente
O cultivo, fabricação e uso do tabaco envenena nossa água, solo, praias e 

ruas da cidade com produtos químicos, resíduos tóxicos, bitucas de cigarro, 
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TABACO UMA AMEAÇA À SAÚDE E AO 
AMBIENTE

incluindo micro plásticos, e resíduos de cigarros eletrônicos. Não caia na ten-
tativa da indústria do tabaco de tentar mascarar seus danos ambientais atra-
vés de doações para iniciativas de sustentabilidade e relatórios sobre os “pa-
drões” ambientais que muitas vezes eles mesmos estabelecem.

Fazer a indústria do tabaco limpar o lixo que produz
A indústria do tabaco está lucrando com a destruição do meio ambiente 

e precisa ser responsabilizada pela destruição do meio ambiente e obriga-
da a pagar pelos resíduos e danos, inclusive para cobrar as despesas da 
coleta desses resíduos.

Parar de fumar para salvar nosso planeta
O fumo do tabaco contribui para maiores níveis de poluição do ar e con-

tém três tipos de gases de efeito estufa.

Ajudar os produtores de tabaco a mudar para cultivos sustentáveis
Os governos e formuladores de políticas devem apoiar os produtores de 

tabaco a mudar para meios de subsistência alternativos e mais sustentá-
veis para reduzir o impacto ambiental do cultivo, cura e fabricação de taba-
co enquanto continuam a implementar medidas de controle do tabaco.

 600.000.000
 Árvores cortadas para 
produzir cigarros

22.000.000.000
 Litros de água usados para 
produzir cigarros

84.000.000
 Toneladas de emissões de CO2 liberadas no ar 
elevando a temperatura global
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 A DECISÃO de deixar 
de fumar 

 Francisco Amaral  Médico-autar-
ca, Castro Marim 

No fundo o mais importante, a DE-
CISÃO. 

É uma atitude íntima, pessoal e in-
transmissível. 

Às vezes é contraproducente os 
familiares ou amigos quase “ordena-
rem” para deixar de fumar. O fuma-
dor reage ao contrário. 

Aliás, as toxicodependências não se resolvem com imposições e mui-
to menos com agressividade. 

É importante informar, esclarecer, sensibilizar, motivar, até assustar. 
Mas só isso. 

A decisão às vezes leva meses, anos, a ser tomada. Outras vezes, 
quando é tomada, já é tarde… E algumas vezes nunca é tomada. 

A minha experiência motivacional implica vários instrumentos. Desde 
outdoors informativos nas ruas ou estradas, passando por publicações 
nas redes sociais e encontros de ex-fumadores. 

Quando um ex-fumador publica que faz mais um ano sem tabaco é 
certo e sabido que nos próximos dias surgem mais fumadores no progra-
ma contra o tabagismo do Município de Castro Marim. 

Muitos fumadores julgam que não há nada a fazer. Já tentaram várias 
vezes deixar de fumar e não conseguiram. O conhecimento de que outros 
tiveram sucesso, é motivador, “ se ele conseguiu, porque não eu?”…  

Tomada a DECISÃO, é importante ter resposta imediata. 
No programa em Castro Marim, ela existe. Médico e psicólogo disponí-

veis na hora. Tratamento gratuito. São fatores de primordial importância 
para a elevada taxa de sucesso deste programa. 

Já vão em 520 fumadores que recorreram a esta ajuda. 
As recaídas fazem, naturalmente, parte do processo de desabituação. 
É importante saber que o tabagismo como toxicodependência que é, é 

uma doença para toda a vida. E mata, mata mesmo. O fumador, em mé-
dia, vive menos 10 a 15 anos do que o não fumador. Além de ter uma pés-
sima qualidade de vida. 

O tabaco é a principal causa de morte evitável no mundo. 
Portanto, a DECISÃO de deixar de fumar é ganhadora de saúde e de 

anos de vida. Daí a importância de se tomar o mais depressa possível, 
para bem, essencialmente, do fumador. 

PREVENÇÃO E CESSAÇÃO TABÁGICA 
NOS MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS

Joaquim Santos, 
 Presidente da Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis
 Presidente da Câmara Municipal 
do Seixal

O Projeto das Cidades Saudáveis é 
um projeto de desenvolvimento a lon-
go-prazo que tem por objetivo colocar 
a saúde no lugar cimeiro das agendas 
dos decisores das cidades europeias 
e promover estratégias locais integra-

das para a saúde e desenvolvimento sustentável, atuando nos determinan-
tes que influenciam a saúde e o bem-estar das pessoas que vivem nos mu-
nicípios.

Nesta medida, os municípios que compõem a Rede Portuguesa de Muni-
cípios Saudáveis colocam a saúde e o bem-estar dos cidadãos no centro do 
processo de tomada de decisão e procuram melhorar o bem-estar físico, 
mental, social e ambiental da sua população, estando conscientes de que a 
promoção da saúde é um processo e como tal trabalham no sentido da sua 
melhoria.

A preocupação destes municípios com a promoção de estilos de vida saudá-
veis e a prevenção e cessação tabágica está patente na elaboração de planos 
estratégicos de prevenção do tabagismo e de outras toxicodependências, e nos 
projetos que desenvolvem, tanto a nível de campanhas informativas (folhetos, 
meios audiovisuais, campanhas publicitárias, rádio, etc.) dirigidas principalmen-
te a crianças e jovens, como a nível de iniciativas de educação para a saúde que 
envolvem ações com a família; workshops sobre o tabaco com debate e escla-
recimento de questões; promoção de competências pessoais e interpessoais; 
entre outras ações e medidas.

Educar para a prevenção e promover a prática de estilos de vida saudá-
veis, constitui uma das mais eficazes medidas de redução de comportamen-
tos de risco. O investimento na atividade física regular proporciona benefí-
cios significativos para a saúde, já que reduz os fatores de risco da maioria 
das doenças crónicas não transmissíveis e contribui para a saúde mental e 
para o bem-estar geral.

A título de exemplo, importa referir que sobre a questão do tabagismo, a 
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, com o apoio da Escola Nacional 
de Saúde Pública, desenvolveu em 2013 um estudo sobre os Hábitos Tabá-
gicos dos Jovens do 9º ano, envolvendo 3.649 jovens de 160 escolas de 16 
municípios da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis. 

O referido estudo permitiu observar que metade dos jovens já tinham ex-
perimentado fumar, uma maioria de raparigas, e 74% destes jovens fê-lo en-
tre os 12 e os 15 anos de idade. Observou-se que, a nível de estereótipos so-
bre as pessoas que fumam, os fumadores apresentavam perceções ligeira-
mente menos negativas do que os não fumadores. A associação com pares 
consumidores encontrava-se positivamente relacionada com o consumo de 
tabaco nos jovens, constituindo este um dos fatores com maior poder predi-
tivo deste comportamento.

A realização deste estudo proporcionou o desenvolvido um Plano Inter-
municipal de Prevenção e Cessação Tabágica dos Jovens, que pretendeu 
potenciar as ações dos agentes locais e os recursos existentes de forma a 
desenvolver uma estratégia intermunicipal consubstanciada em 4 eixos de 
intervenção: Informação; Educação para a Saúde; Cessação Tabágica; e Mo-
nitorização e Avaliação.

Este trabalho de investigação resultou num artigo científico que pode ser 
lido na Revista Portuguesa de Saúde Pública, nº 31 de 2013.


