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1. RESUMO  

A sociedade moderna e a vida agitada dos grandes centros urbanos traz um 

crescimento da produção industrial voltada para facilitar o cotidiano das famílias. 

Nesse contexto, o surgimento das cafeteiras com o uso de cápsulas, que aliam 

rapidez e praticidade, tem se mostrado um mercado crescente apesar do custo. 

Devido à importância da preservação ambiental, o projeto tem por objetivo identificar 

as razões do uso das cápsulas de café, sua forma de destinação final, possíveis 

alternativas sustentáveis para o problema, analisar a composição das cápsulas 

através de levantamento bibliográfico, investigar a existência de pontos de coleta de 

cápsulas para reciclagem no Brasil e verificar a existência de cooperativas de 

reciclagem na região. Essas cápsulas de polipropileno e alumínio contém resíduos 

de borra de café moída, o que dificulta o processo de reciclagem. No Brasil 

consomem-se 8.000 mil toneladas de cápsulas por ano, cujo destino final é o aterro 

sanitário, existindo apenas 19 pontos de reciclagem, da ©Nestlé Nespresso S.A., a 

maioria no estado de São Paulo. De acordo com os dados obtidos, verifica-se que 

as empresas da área, atentas ao grande volume de resíduo gerado, a partir da 

Análise do Ciclo de Vida (ACV) do produto, investem em pesquisa e divulgam as 

alternativas como marketing 3.0, tornando o produto mais sustentável. Como 

alternativas, a Nescafé - Dolce Gusto através do site, sugere utilizar as cápsulas 

como pequenos vasinhos com plantas suculentas em miniatura ou mini cactos, além 

de artesanato como relógios de parede, enfeites de Natal e embalagens de 

docinhos. 

Palavras-chave: Cápsulas de café. Reciclagem. Consumo sustentável. 

2. INTRODUÇÃO  

A sociedade moderna, a inserção da mulher no mercado de trabalho e a vida 

agitada dos grandes centros urbanos traz nas últimas décadas um crescimento da 

produção industrial voltada para facilitar o dia-a-dia das famílias. Nesse contexto, o 

surgimento das cafeteiras elétricas, inicialmente à base de café em pó e 

posteriormente com o uso de cápsulas que aliam rapidez e praticidade, tem se 

mostrado um mercado crescente, apesar do custo. 



A questão ambiental ganhou valor a partir da década de 1960, período em 

que o mundo começou a se questionar sobre o uso irrestrito dos recursos naturais 

que causariam consequências para todas as gerações. 

Muitas pessoas acreditam que o meio ambiente é o que está ao redor do ser 

humano, excluindo-o desse meio, o que não é uma verdade. Na etimologia da 

palavra, em latim o prefixo ambi, presente em ambiente, traduzido significa ao redor. 

De maneira evidente as línguas inglesa e francesa não são diferentes. As palavras 

environnement e environment formam-se do francês antigo environer, que significa 

rodear (TRIMER, et al., 2011). 

Diferente do que a etimologia considera como verdade, o meio ambiente não 

pode ser visto como o cenário de uma peça teatral – um pano simples esticado no 

fundo do palco, indicando para a plateia onde a trama acontece. O meio ambiente 

inclui o ser humano, outros organismos vivos e as condições que tornam possível a 

vida do planeta, o meio ambiente não é somente o lugar onde vivemos (TRIMER, et 

al., 2011). 

O objeto principal de comercialização deve ser considerado o produto que é 

ampliado para atender o desejo ou a necessidade de determinados grupos de 

consumidores, tendo como principal função proporcionar benefícios. Existem vários 

tipos de produtos e eles podem se juntar ao adjetivo ecológico quando as funções 

cumpridas forem iguais as dos produtos similares, porém causando nitidamente um 

prejuízo menor ao longo de todo o ciclo de vida, seja na produção, no consumo e na 

destinação final (DIAS, 2008).  

“O produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para sua apreciação, 

aquisição, uso ou consumo para satisfazer um desejo ou necessidade” (KOTLER, 

1996). 

3. OBJETIVOS  

O projeto tem por objetivo identificar as razões do uso das cápsulas de café, 

sua forma de destinação final, possíveis alternativas sustentáveis para o problema, 

analisar a composição das cápsulas através de levantamento bibliográfico, investigar 

a existência de pontos de coleta de cápsulas para reciclagem no Brasil e verificar a 

existência de cooperativas de reciclagem na região. 



4. METODOLOGIA  

O projeto consiste em revisão bibliográfica na literatura técnica, notícias de 

jornais e dados disponibilizados pelos fabricantes do produto.  

5. DESENVOLVIMENTO  

O material utilizado para confecção das cápsulas é o polipropileno, polímero 

termoplástico, leve, quimicamente inerte, reciclável, de baixo custo e resistente a 

elevadas temperaturas sem sofrer ruptura. A tampa consiste basicamente em 

alumínio, que é um metal leve, que mantém as especificações aromáticas e de 

sabor do café e outros ingredientes como leite ou chá, sem alterar suas 

propriedades químicas, isentando de oxidação por evitar o contato com a luz solar e 

oxigênio e, que além de tudo pode ser reciclado, por tratar-se de uma tecnologia 

aplicada mundialmente (RECICLABRASIL, 2016). 

Com a correria do dia a dia a sociedade tem utilizado as cápsulas de café que 

são inseridas em máquinas específicas para fornecer um café de qualidade e muito 

prático. Porém em janeiro de 2016, na segunda maior cidade da Alemanha, em 

Hamburgo, uma mudança radical aconteceu, os prédios e repartições públicas não 

poderão mais utilizar estas cápsulas com o intuito de ocorrer redução na quantidade 

destes resíduos no meio ambiente. O Guia para Contratos Ecologicamente 

Responsáveis, um documento de 150 páginas que lista os itens que não serão mais 

adquiridos, não só proibiu as cápsulas de café, como também talheres de plástico, 

garrafas plásticas de água e produtos de limpeza à base de cloro. O documento diz 

que as cápsulas de café causam gastos que não são necessários e ocasionam 

resíduos que compõem alumínio e poluentes. Na Alemanha, de oito cafés vendidos 

um é feito de cápsulas individuais (EQUIPE ECYCLE; UOL, 2016).  

 “Essas cápsulas costumam ser feitas de uma mistura de alumínio e plástico, 

o que torna o processo de reciclagem mais difícil. Por isso, decidiu-se que o dinheiro 

do contribuinte não deveria ser usado para adquirir tais itens” (DUBE, J. Porta-voz 

do Departamento de Meio Ambiente e Energia de Hamburgo, em entrevista à BBC). 

A cápsula de material composto dificulta ou quase inviabiliza a reciclagem por 

causa do custo da separação dos materiais e a reciclagem se torna mais difícil pelo 



fato das embalagens conterem os resíduos de borra de café moída (DIAS, 2016; 

UOL, SÃO PAULO, 2016).  

De acordo com a (CONSULTORIA EUROMONITOR, 2015) mais de sete mil 

toneladas de café em embalagens individuais foram vendidas em 2015 no país e o 

mercado destas embalagens subiu de R$ 19 milhões em 2005 para R$ 1,4 bilhão 

em 2015.  São consumidas no Brasil quase 8.000 mil toneladas de cápsulas por ano 

e do lixo segue o seu destino final para o aterro sanitário. No Brasil esse tipo de 

reciclagem ainda não funciona bem. A problemática está no momento da separação 

dos materiais, como o os distintos tipos de plástico, alumínio e papel (PONTES, 

2016).  

As cápsulas vendidas em 2011 da marca Keuring, que lançou a novidade em 

1992, dariam seis voltas e meia na Terra, o problema não acontece somente no 

Brasil. O canadense Mike Hackney ao ler isso foi verificar se Halifax, cidade onde 

vive, reciclava o material: “Descobrimos que as cápsulas das cinco máquinas do 

escritório iam direto para o lixo. Então mudamos o jeito de tomar café.” Ele começou 

uma campanha para incentivar atitudes assim e junto com os colegas publicitários, 

elaborou um vídeo onde o planeta é atacado por aliens feito por cápsulas de café. O 

efeito que o vídeo causou fez o inventor das cápsulas entrar em contato com 

Hackney e a Keuring garantiu até 2020 embalagens 100% recicláveis. A Suíça 

Nespresso foi inserida no comércio brasileiro em 2006 e a cápsula obteve processo 

de reciclagem somente em 2011 e da mesma forma assegura que sua meta é a 

reciclagem de todas as cápsulas da marca até 2020 (PONTES, 2016). 

 O equipamento disponível hoje separa o café do alumínio e foi desenvolvido 

no Brasil. A borra vai para o adubo e o alumínio para a indústria de transformação, 

porém a cápsula só recebe vida nova se o cliente devolver em algum dos pontos de 

coleta. A produção de resíduos até este momento é correspondente ao volume de 

vendas. A Kaffa é capaz de produzir 350 milhões de cápsulas por ano e é ela que 

faz encapsulamento para grandes marcas (PONTES, 2016). 

Atualmente na Suíça existem mais de 2.600 pontos de coleta nas Boutiques 

da Nespresso, nos pontos de venda, pontos de coleta nas ruas e nos centros de 

coleta de resíduos locais e foi em 1991 que a Nespresso começou a efetuar os seus 

respectivos padrões de coleta de cápsulas. O objetivo da Nespresso é simplificar 



para os participantes do Club a devolução das cápsulas para sua reutilização (© 

NESTLÉ NESPRESSO S.A., 2010). 

O processo de reciclagem e a gestão da coleta de cápsulas, junto com os 

distintos índices de mobilização da população e o conjunto de leis são 

procedimentos complexos e causam dificuldades na abordagem padrão para a 

reciclagem. Foi criada uma iniciativa que aborda estes desafios sob dois ângulos, a 

AluCycle. O primeiro ângulo é a introdução de sistemas novos de coleta para 

embalagens de alumínio de proporções pequenas, como por exemplo, as cápsulas, 

e o segundo, a formação de novas colaborações para produzir o desenvolvimento 

de uma fabricação de alumínio mais sustentável (© NESTLÉ NESPRESSO S.A., 

2010). 

As principais opções para estas complexidades encontradas em todos os 

países do mundo são a instalação de pontos de coleta dentro das comunidades, nas 

boutiques Nespresso e trabalhar com empreendimentos de entrega para autorizar a 

coleta porta a porta.  O objetivo é facilitar ao máximo possível o processo para que 

os Membros do Clube G28G26G26 devolvam as cápsulas utilizadas para a 

reciclagem. Na primeira etapa são explorados os programas nacionais de 

recuperação de embalagens (© NESTLÉ NESPRESSO S.A., 2010). 

6. RESULTADOS  

Com a praticidade do uso das cápsulas de café e outras bebidas como chá, 

chocolate, cappuccino, o aumento de resíduos sólidos gerados pelo grande 

consumo dessas cápsulas, existe a necessidade de alternativas sustentáveis para 

que ocorra a diminuição deste impacto no planeta. As empresas da área, atentas ao 

grande volume de resíduo gerado, a partir da Análise do Ciclo de Vida (ACV) do 

produto investem em pesquisa e divulgam as alternativas como marketing 3.0, 

tornando o produto mais sustentável. 

Uma alternativa muito interessante mostrada na Figura 1, criada pela Nescafé 

- Dolce Gusto foi utilizar as cápsulas como pequenos vasinhos com plantas 

suculentas em miniatura ou mini cactos. 

 



Figura 1 - Vasinhos com plantas suculentas em miniatura ou mini cactos.  

 

Fonte: Nescafé, Dolce Gusto (2017). 

Outras alternativas, Figuras 2 a 8, também surgem com o artesanato, como 

por exemplo, a elaboração de relógios de parede, enfeites de Natal e embalagens 

de docinhos para festas.  

 

Figura 2 - Base para abajur.                       Figura 3 - Colar, brincos e pulseiras.    

               

Fonte: Hugo Schoemaker / Portal Ecycle (2016).          Fonte: Arte de Fazer - artesanato (2014). 

 

 

 



Figura 4 - Mini jardins.                               Figura 5 - Embalagens de docinhos. 

  

Fonte: Arte de Fazer - artesanato (2014). 

 

Figura 6 - Relógios de parede. 

 

Fonte: Arte de Fazer - artesanato (2014). 



Figura 7 - Árvore de natal.                  Figura 8 - Enfeites para árvore de Natal.

 

Fonte: Dicas para decoração de natal (2016).             Fonte: Mexido de ideias (2016). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No Brasil existem 19 pontos de reciclagem da Nespresso e no estado de São 

Paulo encontra-se a maior quantidade destes pontos de coleta, sendo o único ponto 

de coleta mais próximo do litoral Norte do estado de São Paulo o que está localizado 

no Shibata Taubaté.  

Conclui-se que são necessárias cooperativas de reciclagem de polímeros e 

alumínio na região para viabilidade de reciclagem, caso seja feita localmente. 
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