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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

Os impactos causados pela fumaça do cigarro

prejudicam tanto a sociedade, quanto o ambiente.

Ela gera doenças pulmonares na população,

afetando quem fuma e quem está ao seu redor,

conhecido como fumante passivo. Já no meio

ambiente, o desmatamento também é um grande

problema, pois florestas inteiras são devastadas

para alimentar os fornos à lenha que secam as

folhas do fumo antes de serem industrializadas.

Além disso, filtros de cigarro atirados em rios,

mares e florestas demoram em torno de dez anos

para se degradarem.

Geral: Informar os males causados pelo cigarro, tanto

para o fumante, quanto para a sociedade em geral.

Específicos:

- Transparecer as consequências do vício do cigarro e as

doenças por ele provocadas.

- Esclarecer um fumante não está apenas afetando a si

mesmo, mas também as pessoas ao seu redor;

Nesses gráficos estão sendo expostos os resultados

observados em uma pesquisa realizada com os 23 alunos

do terceiro ano do ensino médio de nossa escola, na qual foi

solicitado que respondessem se já usaram/usam cigarro

tradicional, eletrônico, com que regularidade ou se nunca

fumaram.

De acordo com a INCA (Instituição Nacional do

Câncer) muitos adolescentes com objetivo de conquistar

espaço na sociedade e de satisfazer a necessidade de

pertencer a ser aceito pelo grupo, acabam fazendo escolhas

equivocadas que prejudica sua saúde, o que podemos

observar, infelizmente, nos gráficos abaixo.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado através de pesquisa

exploratória, buscando entender o mal que o

cigarro causa no meio ambiente, tanto para os

fumantes, quanto para as pessoas que convivem

com eles. A investigação foi feita em sites,

reportagens e pesquisas de especialistas no

assunto, comparando diferentes dados

encontrados. Realizou-se uma pesquisa com os 23

alunos do terceiro ano do ensino médio, na qual foi

solicitado que respondessem se já fumaram cigarro

tradicional, eletrônico, com que regularidade, ou se

nunca fumaram.

CONCLUSÃO

A B

Figura 1: Fumaça expelida por

fumante.

Conclui-se, portanto, que o cigarro é uma droga

lícita que causa dependência e danos ao corpo do

fumante, às pessoas ao seu redor e ao meio

ambiente. Trabalhar com estratégias que

possibilitem a redução do hábito de fumar,

permitirão que essas pessoas tenham uma melhor

qualidade de vida no futuro e vivam em um

ambiente com menos poluição e doenças.
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Apoio:

Figura2: Pulmão recebendo fumaça do 

cigarro. 
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