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Resumo 

 

O biodiesel, embora ainda não seja tão conhecido pela maioria da 
população, pode se tornar uma grande fonte de energia renovável que irá favorecer 
positivamente não só ao meio ambiente, bem como às pessoas, a economia e o 
futuro do planeta. O foco desse estudo foi demonstrar que a utilização do  biodiesel 
é viável, beneficia a sociedade e o planeta, fortalece a economia do país e algo 
imprescindível para o futuro das pessoas. Para que o biodiesel se faça, a borra do 
café foi escolhida para servir como matéria-prima, por ser algo muito presente 
diariamente em diversos lares do Brasil, tampouco, em diversos países. A bem 
feitoria do biodiesel por meio dos resíduos de café, poderá gerar empregos, 
economia às pessoas que quiserem produzir o mesmo em suas  respectivas casa 
para o consumo e, até mesmo, realizar a venda do combustível. Os ideais do 
trabalho foram baseados em estudos, pesquisas e livros especializados no assunto 
tratado. A perspectiva do trabalho é fazer com as pessoas se tornem usuárias do 
biodiesel e, também, do método que o faz com resíduos de café, assim, gerando um 
beneficiamento multilateral.  

Palavras-chave: energia renovável, biodiesel, café, meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Biodiesel, although not yet largely known by most people, it can become a great 

source of renewable energy that will positively promote the environment, the 

economy and the future of the planet. The focus of this study was to demonstrate 

that the use of biodiesel, is helping in reinforce the economy of the countries that 

produce it, and bringing improvements to the planet, benefiting society and everyone 

involved in this process. Biodiesel is done by coffee grounds, was chosen to serve as 

raw material, being very present daily in many homes in Brazil, and in many homes 

around the world. The advantages of Biodiesel through the coffee residues, is can 

create jobs, help the economy of the people who want to produce the same in their 

homes for consumption and even make the sale of fuel. The ideals of the study were 

to find their viability of implementation with, studies, research and specialized in the 

subject books. The main purpose and perspective work is to make people become 

user Biodiesel and also the method that makes coffee residues, creating a 

multilateral beneficiation. 

Keywords: Renewable Energy, Biodiesel, Coffee, Viability and the Environment. 

  



 

Introdução 

 

O presente trabalho visa demonstrar a viabilidade da implementação do 
biodiesel realizado através do reaproveitamento dos resíduos de café descartados. 
O trabalho tem o objetivo de demonstrar que o biodiesel é viável e beneficia 
pessoas, meio ambiente, economia do país e o futuro do planeta. 

Ao longo do primeiro capitulo do trabalho a história do café é exposta, 
dizendo sobre sua origem, sua importância para os povos que faziam o uso do 
mesmo e como surgiram os primeiros cultivos realizados mundo afora. Bem como 
também a verificação dos primeiros relatos da chegada do grão ao Brasil, seus 
primeiros plantios, a influência que o mesmo exerceu sobre o Porto de Santos e 
sobre a economia brasileira. A crise de 1929 foi outro ponto citado, mostrando como 
ela influenciou negativamente a economia agroexportadora brasileira que, naquele 
momento, era dependente dos Estados Unidos e de um produto somente, o café, 
fazendo com que muitos cafeicultores partissem para o setor industrial, assim, 
impulsionando a indústria nacional. A importância que o exerce na atualidade 
também é mostrada, colocando onde estão concentradas as áreas cafeeiras, os 
números das produções mais recentes, a concorrência com outros países, e como o 
pais vem lidando com a exportação do grão. 

No decorrer do segundo capitulo é apresentada a temática do 
biocombustivel, tal como sua história, permeando a crise energética de 1973 que 
afetou diretamente a economia mundial da época e a chegada da tecnologia ao 
Brasil. A escassez futura dos combustíveis fósseis e os problemas gerados pelos 
mesmos também foram apresentadas. Bem como também a importância que os 
biocombustíveis exercem sobre a geração de energia no mundo de uma forma 
sustentável, os países que fazem o uso dessa tecnologia e como o Brasil está 
posicionado em relação a produção dessa fonte renovável de energia. 

No proceder do terceiro capitulo é apresentado o biodiesel realizado através 
dos resíduos do café. Então, há uma passagem sobre o consumo do café no Brasil, 
e relatos sobre o óleo do café, que é essencial para a benfeitoria do combustível 
renovável, transcrevendo, tampouco, as vantagens e desvantagens da utilização 
desse método, custos e como a produção desse tipo de biocombústivel se faz. 
Finalizando com um estudo de direcionamento e solução para a utilização do 
biodiesel como fonte comum de energia para toda a sociedade. 

É ilustrado então por esse trabalho que a utilização do biodiesel feito através 
da borra de café se faz viável, é algo que contempla todas as camadas da 
sociedade e que pode contribuir muito para o futuro do planeta. 

  



 

1. Capítulo um – O café 

1.1. Os primeiros cultivos de café 

 
O café tem sua origem geográfica nas terras quentes a nordeste da África, 

em tempos muito remotos, em meio à mata, no centro de região de Kafa,de onde 
vem o nome do grão, no interior da Etiópia, país de clima árido-tropical, onde hoje se 
localiza a cidade de Bonga. Até o presente, o arbusto do café é parte daquela 
vegetação natural. Segundo Martins, Ana Luiza (2008, p. 19) 

. 

[...] Os etíopes iniciaram seu consumo na forma de fruto. 
Alimentavam-se de sua polpa doce, por vezes macerada, ou a 
misturavam em banha, para refeição. E produziam um suco, que 
fermentado se transformava em bebida alcoólica. Suas folhas 
também eram mastigadas ou utilizadas no preparo de chá.  

 

Os manuscritos mais antigos mencionando a cultura do café datam de 575 
no Yêmen, onde, consumido como fruto, passa a ser cultivado. Somente no século 
XVI, na Pérsia, os primeiros grãos de café foram torrados para se transformar na 
bebida que hoje conhecemos.  

O café tornou-se de grande importância para os Árabes, que tinham 
completo controle sobre o cultivo e preparação da bebida. Na época, o café era um 
produto guardado a sete chaves pelos árabes. Era proibido que estrangeiros se 
aproximassem das plantações, e os árabes protegiam as mudas com a própria vida. 
A semente de café fora do pergaminho não brota, portanto, somente nessas 
condições as sementes podiam deixar o país. Segundo Martins, Ana Luiza (2008, p. 
21) 

 

[...] O café, propagando-se com facilidade nas terras 
quentes da Península Arábica, acrescido da característica 
estimulante, apresentava-se como produto da hora e da vez, no qual 
valia a pena investir. Logo, a popularização da bebida no mundo 
árabe foi efetiva para sua consagração no mercado. E seria também 
para o Ocidente, dado o apelo irresistível que guardava como 
produto exótico, do fantástico e dourado mundo islâmico, planta para 
muitos embriagadora e, até então, misteriosa. 

 

A partir de 1615 o café começou a ser saboreado no Continente Europeu, 
trazido por viajantes em suas frequentes viagens ao oriente. Até o século XVII, 
somente os árabes produziam café. Alemães, franceses e italianos procuravam 
desesperadamente uma maneira de desenvolver o plantio em suas colônias. 
Segundo Martins, Ana Luiza (2008, p. 25). 

 

No continente europeu, a porta de entrada do café em grão 
para o preparo da bebida foi a cidade de Veneza, no ano de 1615, o 
grande mercado de especiarias e artigos de luxo, centro difusor de 



 

produtos finos distribuídos para as cortes européias da época. Já se 
conhecia então a prática da torrefação e da moagem, e, dessa forma, 
o café passou a ser consumido. [...] Logo, a semente negra 
conquistou a Europa, ávida do exotismo das drogas do Oriente, vista 
como se fosse uma especiaria. 

 

Mas foram os holandeses que conseguiram as primeiras mudas e as 
cultivaram nas estufas do jardim botânico de Amsterdã, fato que tornou a bebida 
uma das mais consumidas no velho continente, passando a fazer parte definitiva dos 
hábitos dos europeus.         

A partir destas plantas, os holandeses iniciaram em 1699, plantios 
experimentais em Java. Essa experiência de sucesso trouxe lucro, encorajando 
outros países a tentar o mesmo. A Europa maravilhava-se com o cafeeiro como 
planta decorativa, enquanto os holandeses ampliavam o cultivo para Sumatra, e os 
franceses, presenteados com um pé de café pelo burgomestre de Amsterdã, 
iniciavam testes nas ilhas de Sandwich e Bourbon. Segundo Martins, Ana Luiza 
(2008, p. 26).  

 

Controlando o comércio europeu e possuindo os melhores 
navios mercantes, coube aos holandeses obter as primeiras mudas, 
a princípio apenas como raridade botânica. Por trás do gesto, porém, 
havia a intenção de conhecer as características da planta, que se 
sabia de extrema viabilidade comercial. Em 1616, o Jardim Botânico 
de Amsterdã recebia os primeiros pés de café, que passaram a ser 
cultivados em estufas, merecendo cuidados fundamentais para seu 
cultivo e estudo das possibilidades de adaptação. Em seguida, foram 
plantados em caráter experimental nas colônias holandesas. 

 

Com as experiências holandesa e francesa, o cultivo de café foi levado para 
outras colônias européias. O crescente mercado consumidor europeu propiciou a 
expansão do plantio de café em países africanos e a sua chegada ao Novo Mundo. 
Pelas mãos dos colonizadores europeus, o café chegou ao Suriname, São 
Domingos, Cuba, Porto Rico e Guianas. Foi por meio das Guianas que chegou ao 
norte do Brasil. Desta maneira, o segredo dos árabes se espalhou por todos os 
cantos do mundo. 

 

1.2. O café no Brasil 
 

Em 1727, o Sargento-Mor Francisco de Melo Palheta, da Capitania do Grão 
Pará, então em visita à Guiana Francesa, levou mil sementes e cinco mudas vivas 

para o Pará, mais precisamentepara Belém. Palheta aproximou-se da esposa do 

governador de Caiena, capital da Guiana Francesa, conseguindo conquistar sua 
confiança. Assim, uma pequena muda de café Arábica foi oferecida 
clandestinamente e trazida escondida na bagagem desse brasileiro. Segundo 
Martins, Ana Luiza (2008, p. 42). 

 



 

Na expedição de 1727, saiu de Belém com nove pirogas e 
mais de duzentos homens. Além de garantir o limite entre o território 
português e a Guiana Francesa, obteve as tão cobiçadas sementes e 
mudas de café. É o próprio Palheta quem noticia, em terceira 
pessoa, sua providência, na carta de 1734, enviada ao rei D. João V. 

 

Ainda segundo Ana Luiza (2008, p. 42). 

 

[...] Cartas régias, datadas de 1734, documentam o 
pioneirismo da iniciativa em trazer as sementes e plantas em caráter 
de investimento agrícola, iniciando seu plantio sistemático em terras 
brasileiras. Foi, portanto, o primeiro cafeicultor do Brasil.  

 

Devido às nossas condições climáticas, o cultivo de café se espalhou 
rapidamente, com produção voltada para o mercado doméstico. Em sua trajetória 
pelo Brasil o café passou pelo Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Minas Gerais. Num espaço de tempo relativamente curto, o café passou de uma 
posição relativamente secundária para a de produto-base da economia brasileira. 
Desenvolveu-se com total independência, ou seja, apenas com recursos nacionais, 
sendo, afinal, a primeira realização exclusivamente brasileira que visou a produção 
de riquezas. Segundo Martins, Ana Luiza (2008, p. 43).  

 

 No Maranhão, o grão se aclimatou razoavelmente, 
permitindo, inclusive, seu despacho para Portugal, protegido por 
decreto de João V, determinando que em seu Reino só entrasse café 
do Maranhão. Era o incipiente início da formidável aventura 
econômica do “ouro verde” no Brasil.  

 

Como forma de incentivo à sua cultura, o produto foi liberado de imposto por 
12 anos. Só esse agrado, porém, não mobilizou os agricultores a investir 
pesadamente em seu cultivo. Outras drogas do sertão eram mais atraentes e 
rendosas e, afinal, era o ouro que consumia as atenções da metrópole rendida ao 
Império britânico, que lhe absorvia a melhor renda colonial. Assim, durante boa parte 
do século XVIII, a propagação do cultivo do café limitou-se ao Norte e Nordeste do 
país, em produção restrita de pequenas plantações. Os solos não eram os mais 
adequados, em particular aquele da Amazônia, impróprio para o espécime que 
entrara no Brasil. 

Em condições favoráveis a cultura se estabeleceu inicialmente no Vale do 
Rio Paraíba, iniciando em 1825 um novo ciclo econômico no país. No final do século 
XVIII, a produção cafeeira do Haiti -- até então o principal exportador mundial do 
produto -- entrou em crise devido à longa guerra de independência que o país 
manteve contra a França. Aproveitando-se desse quadro, o Brasil aumentou 
significativamente a sua produção e, embora ainda em pequena escala, passou a 
exportar o produto com maior regularidade. Os embarques foram realizados pela 
primeira vez em 1779, com a insignificante quantia de 79 arrobas. Somente em 1806 
as exportações atingiram um volume mais significativo, de 80 mil arrobas. 



 

Por quase um século, o café foi a grande riqueza brasileira, e as divisas 
geradas pela economia cafeeira aceleraram o desenvolvimento do Brasil e o 
inseriram nas relações internacionais de comércio. A cultura do café ocupou vales e 
montanhas, possibilitando o surgimento de cidades e dinamização de importantes 
centros urbanos por todo o interior do Estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e 
norte do Paraná. Ferrovias foram construídas para permitir o escoamento da 
produção, substituindo o transporte animal e impulsionando o comércio inter-regional 
de outras importantes mercadorias. O café trouxe grandes contingentes de 
imigrantes, consolidou a expansão da classe média, a diversificação de 
investimentos e até mesmo intensificou movimentos culturais. A partir de então o 
café e o povo brasileiro passam a ser indissociáveis.    

Implantado com o mínimo de conhecimento da cultura, em regiões que mais 
tarde se tornaram inadequadas para seu cultivo, a cafeicultura no centro-sul do 
Brasil começou a ter problemas em 1870, quando uma grande geada atingiu as 
plantações do oeste paulista provocando prejuízos incalculáveis.    

Depois de uma longa crise, a cafeicultura nacional se reorganizou e os 
produtores, industriais e exportadores voltaram a alimentar esperanças de um futuro 
melhor. A busca pela região ideal para a cultura do café se estendeu por todo o país, 
se firmando hoje em regiões do Estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, 
Espírito Santo, Bahia e Rondônia.  

  

1.3. Influências do Porto de Santos   

  

Além de ter sido fonte de muitas das nossas riquezas, o café permitiu alguns 
feitos extraordinários. Durante muito tempo, o café brasileiro mais conhecido em 
todo o mundo era o tipo Santos. A qualidade do café santista e o fato de ser um dos 
principais portos exportadores do produto determinou a criação do Café Tipo Santos. 

A primeira exportação paulista pelo Porto de Santos verificou-se em 1845, 
com embarque para a Alemanha. A partir de então, disseminando o seu cultivo nas 
terras paulista, o café tornou-se a mola do progresso econômico da nação, como 
grande gerador de divisas, tornando o Porto de Santos o maior terminal exportador 
de café do mundo. Segundo Martins, Ana Luiza (2008, p. 59/60). 

 

[...] Nas imediações da capital paulista, as dificuldades de 
comunicação entre o planalto e o porto de Santos, entremeado pela 
íngreme serra do Mar, contribuíram para a implantação mais lenta da 
cultura cafeeira. Mesmo assim, em 1825, Santos registrava, 
transportada até o porto em lombo de burros, fosse vinda do sertão 
ou procedente dos pontos do litoral, uma exportação de 27 mil sacas 
de café, na base de quatro arrobas por saca. 

 

Em 1909, com o crescimento da produção cafeeira (a principal responsável 
pelo movimento do porto), o porto já contava com 4.720 metros de cais e registrava 
a saída de 13.130.933 sacas, a maior exportação de café da história do porto.  



 

Ainda em 1909, o café sozinho foi responsável ainda com 787.856 
toneladas, por 95,8% do movimento do porto santista, proporção que predominou 
por mais uma década.  

 1.4. A crise de 1929: Interferência na economia brasileira  
 

Em 1929, reconstruídas após a primeira guerra mundial, as nações 
europeias diminuíram drasticamente a importação de produtos dos Estados Unidos. 
Com a diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas 
começaram a aumentar os estoques de produtos, pois já não conseguiam mais 
vender como antes. Grande parte destas empresas possuíam ações na Bolsa de 
Valores de Nova York e milhões de norte-americanos tinham investimentos nestas 
ações. 

A Grande Depressão desencadeada pela “quebra”da Bolsa de Nova York 
desarticulou completamente o mercado mundial, pois, em 1929, os EUA 
representavam 45% da produção industrial mundial e 12% das importações 
mundiais. 

Esta crise influenciou diretamente a economia agroexportadora brasileira, 
muito dependente dos Estados Unidos e de um só produto, o café. Segundo Bernard 

Gazier (2009, p. 13).  

 

[...] Locomotivas brasileiras consumiam o café que não mais 
podia ser vendido nem mesmo a preços irrisórios, estoques se 
acumulavam, empresas fechavam suas portas; milhões de pessoas 
se viam sem emprego, portanto sem recursos e sem dignidade, na 
maioria das vezes sem proteção social, incapazes de pagar seus 
aluguéis, reduzidas à espera das distribuições gratuitas de alimentos 
e agasalhos, levadas ao despejo, à mendicidade, à revolta. 

 

Com a crise, a exportação do café diminuiu muito, juntamente com seu 
preço. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro 
comprou e queimou toneladas de café. Desta forma, diminuiu a oferta, conseguindo 
manter o preço do principal produto brasileiro da época. Por outro lado, este fato 
trouxe algo positivo para a economia brasileira. Com a crise do café, muitos 
cafeicultores começaram a investir no setor industrial, alavancando a indústria 
brasileira. 

1.5. O café brasileiro na atualidade 

 

1.5.1. Produção de café no Brasil  
 

Segundo a ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café) 

 

“Atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de café, 
sendo responsável por 30% do mercado internacional, volume 
equivalente à soma da produção dos outros seis maiores países 



 

produtores. É também o segundo mercado consumidor, atrás 
somente dos Estados Unidos.“ 

 

As áreas cafeeiras estão concentradas no centro-sul do país, onde se 
destacam quatro estados produtores: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e 
Paraná. A região Nordeste também tem plantações na Bahia, e da região Norte 
pode-se destacar Rondônia. 

Na safra de 2014/2015, segundo a Embrapa, foram 36,49 milhões de sacas 
de 60 kg exportadas, 6,9% a mais em comparação com os 12 meses anteriores. Já 
a receita registrada no período ficou em US$ 6,854 bilhões, 28,0% maior que a da 
safra 2013/2014. 

A partir dos anos 50, o Brasil começou a enfrentar a concorrência com 
outros países produtores de café, fazendo a participação brasileira diminuir para 
uma média de 25% da produção mundial. Hoje, o Brasil é responsável por 30% da 
produção mundial. Como ingrediente para manter sua fatia no mercado mundial, 
além de vender café para os mercados tradicionais como Alemanha, Estados 
Unidos, Itália e França, o Brasil conquistou novos mercados como o Japão e a 
China, que não são, ou não eram, tradicionalmente grandes consumidores de café. 
Hoje, o Japão já é o quinto maior consumidor do mundo.  

Além disso, o Brasil esta exportando cada vez mais quantidades de café 
para os países árabes. Segundo levantamento feito pelo Conselho de Exportadores 
de Café do Brasil, volume embarcado aos países do Oriente Médio e Norte da África 
cresceu 36% em 2013.  

Para o ciclo 2016/2017, a primeira estimativa da Companhia Nacional de 
Abastecimento prevê colheita de 49,13 milhões a 21,94 milhões de sacas, 
representando crescimento de 13,6% a 20,1% em comparação com a produção de 
43,24 milhões de sacas do ciclo anterior 2015/2016.  

 

1.5.2. Consumo do café no Brasil  

 

Nos últimos anos o consumo interno de café no Brasil tem aumentado. 
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, o consumo doméstico, 
principalmente de cafés do tipo tradicional, apresentam taxas de crescimento 
positivas. O impulso as vendas das marcas mais conhecidas se deve a maiores 
investimentos em produtos e no marketing interno do café. Mensalmente o mercado 
recebe novas marcas de café especiais, fazendo que o mercado brasileiro apresente 
ofertas de cafés de boa qualidade aos consumidores.  

O aumento se dá pela melhor qualidade, em 1989, a Associação Brasileira 
da Indústria do Café lançou o Selo de Pureza, que visava reverter a queda no 
consumo através da oferta de um café de melhor qualidade ao consumidor.  

 A evolução de consumo interno de café no Brasil, no período entre 1990 até 
o final de 2009, em milhões de sacas de 60 kg de café é mostrada na figura 1. 



 

 

Figura 1 – Evolução do consumo interno no Brasil 1990 – 2011  

Fonte (ABIC, 2015) 

 

 

  



 

2. Capítulo dois – Os biocombustíveis 

2.1. História do biocombustível: crise energética de 73 

 
O petróleo é o responsável pelo sustento de muitas economias no mundo 

todo e é uma das matrizes energéticas mais importantes no mundo. Atualmente, a 
variação do preço do barril no mercado internacional pode provocar crises 
econômicas de grandes proporções. Durante a II Guerra Mundial houve escassez de 
combustíveis fósseis, aumentando o estímulo à busca de biocombustíveis. Porém, 
no final da guerra, a abundância de petróleo importado, especialmente do Oriente 
Médio, com preços muito acessíveis, desestimulou o desenvolvimento e a utilização 
de combustíveis alternativos. 

 No começo da década de 70, países produtores começaram a se importar e 
a regular o escoamento da produção petrolífera por conta de sua natureza não 
renovável. No ano de 1973, o preço do barril mais que triplicou em um curto período 
de três meses, gerando por esse e outros fatores a grande crise energética do 
petróleo, afetando toda economia mundial. O ano de 73 foi um marco para a história 
dos combustíveis, pois o homem passou a valorizar as energias, sabendo que eram 
fontes esgotáveis. Segundo Expedito José de Sá Parente (2003, p. 8). 

 

Os acelerados e incontidos aumentos dos preços do 
petróleo, iniciados em 1973, geraram uma nova consciência mundial 
a respeito da produção e consumo de energia, especialmente 
quando originária de fontes não renováveis, como é o caso dos 
combustíveis fósseis. 

O ano de 1973 representou um verdadeiro marco na história 
energética do Planeta, pois o homem passou a valorizar as energias, 
posicionando-as em destaque com relação aos bens de sua 
convivência. No mundo todo, muitos esforços foram dedicados à 
superação da crise, os quais incidiram, basicamente, em dois grupos 
de ações: (a) conservação ou economia de energia; (b) usos de 
fontes alternativas de energia. 

 

A história dos biocombustíveis no Brasil começa a partir de testes pioneiros 
realizados, entre os anos de 1905 e 1925, com o álcool combustível. Em 1931, o 
governo brasileiro estabelece um decreto que obriga a mistura de 5% de álcool na 
gasolina importada pelo país; sete anos depois, o decreto-lei nº 737 estende a 
obrigatoriedade da mistura de 5% de álcool também à gasolina produzida por aqui. 
Na década de 60, a descoberta de extensas reservas de petróleo no Oriente Médio 
diminui o interesse mundial por biocombustíveis. Porém, com a primeira grande crise 
energética mundial, em 1973, a procura por novas fontes energéticas ressurge. 

No Brasil, após a crise, foram criadas alternativas como a o Programa 
Nacional do Álcool (PNA) em 1975. É o maior programa comercial de uso de 
biomassa para fins energéticos no mundo. Consistiu numa tentativa do governo 
brasileiro de aperfeiçoar e intensificar a produção de etanol para substituir a 
gasolina. Segundo de Expedito José de Sá Parente (2003, p. 9). 

 



 

Entre alguns acertos no meio de vários erros, o PNA 
apresentou um saldo positivo, pois as metas, apesar de muito 
ambiciosas, foram atingidas e superadas, demonstrando, sobretudo, 
o valor das potencialidades da biomassa no Brasil. 

 

O Proálcool não foi a única tentativa brasileira de desenvolver combustíveis 
renováveis. Em 1975 o governo criou, mas não implementou o Proóleo –Programa 
de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos. O programa visava à 
substituição do óleo diesel por óleos vegetais em mistura de 30% em volume, até a 
total substituição (na época o Brasil produzia 15% do petróleo consumido). Porém, a 
viabilidade econômica era questionável já que a relação de preços internacionais 
óleos vegetais/petróleo era 3,81, a depender da oleaginosa. Transformado em 
programa em 1983, quando dá início ao Programa Nacional de Óleos Vegetais para 
Produção de Energia, também chamado de Proóleo. O foco deste programa foi o 
desenvolvimento e a produção de biodiesel a partir do óleo essencial de algodão, 
babaçu, resíduos, palma, algodão, canola, girassol, nabo forrageiro, mamona, soja e 
gordura animal para misturá-lo ao diesel. Os esforços foram descontinuados em 
1985 devido à redução dos preços do petróleo e retomados em 2003, com o 
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). 

Nos anos 60, o Conde Francisco de Matarazzo buscava produzir óleo 
através dos grãos de café. A reação entre o álcool e o óleo de café resultou na 
liberação de glicerina, redundando em éster etílico que nada mais é que o biodiesel, 
usado para a movimentação de motores a Diesel. Tornando-se, portanto, o pioneiro 
do uso de biocombustível no Brasil. 

Ocorreu no início da década de 80 a Conferência Internacional sobre Óleos 
Vegetais nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, a busca por alternativas 
energéticas menos poluentes tem sido considerada essencial, pois os problemas 
ambientais estão cada vez maiores e mais próximos da realidade mundial. 

 

2.2. A escassez e o meio ambiente: as grandes problemáticas 

 
São dois os grandes problemas a serem apresentados por este trabalho, a 

escassez dos combustíveis não renováveis, e os problemas ambientais gerados 
pelos mesmos. 

Segundo o Fórum Econômico Mundial, o consumo mundial de energia 
aumentou 27% de 2000 até os dias atuais. A demanda por carvão cresceu dez 
vezes mais do que a de energias renováveis, e os números também são duas vezes 
maiores do que os referentes ao consumo de petróleo e três vezes maiores do que 
os de gás. A pesquisa realizada pelo Fórum revela que o crescimento é fator de 
risco que poderá provocar um choque global na próxima década e que os países 
desenvolvidos consumiramdois terços do total de petróleo produzido, no ano 2000. 
Um dado mais alarmante é que apenas 1,6% da energia total mundial é composta 
por energia eólica, solar e outros renováveis não hídricos, mostrando que apesar da 
mobilização pelo investimento em fontes menos agressivas para o meio ambiente, a 
produção ainda é pequena quanto a produção dos combustíveis fosseis, 
caracterizando deste modo, uma fase “embrionária” nas buscas por alternativas de 



 

mudança. Devido ao grande consumo dos combustíveis fosseis e por serem fontes 
finitas, a dependência energética dos mesmos pode acabar acarretando futuramente 
uma crise energética mundial.  

No Brasil, dados estatísticos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis mostram que o consumo geral de combustíveis em 2012 foi de 
129,677 trilhões de litros. Isso representa um acréscimo de 6,1%, em relação aos 
122,22 trilhões de litros no ano anterior. 

Segundo a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, ao abastecer sua 
frota urbana de ônibus com a mistura de 20% de biodiesel no diesel fóssil, as 40 
cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes podem minimizar em até 70% as 
emissões de CO2 causadas pela produção do combustível derivado do petróleo. 

Atualmente, um dos problemas ambientais mais preocupantes, resultado de 
um sistema energético mundial que favorece o uso de fontes de energia não 
renováveis (fosseis) é o chamado efeito de estufa.Efeito Estufa é um mecanismo 
natural do planeta Terra para possibilitar a manutenção da temperatura numa média 
de 15ºC, ideal para o equilíbrio da vida de grande parte das formas de vida em 
nosso planeta.Apesar de o efeito estufa ser visto como algo ruim, é um evento 
natural que favorece a reprodução da vida no planeta Terra, já que tem como 
propósito impedir que a Terra esfrie demais. Cerca de 50% dos raios solares que 
atingem a Terra são capturados na atmosfera, os restantes atingem a superfície 
terrestre, irradiando calor.  

Entretanto, estudos recentes feitos no século XX têm indicado que as ações 
antrópicas (ações do homem) têm agravado esse processo por meio de emissão de 
gases na atmosfera, principalmente o CO2. As emissões antrópicas de CO2, o gás 
que mais colaborapara a ação do efeito estufa, decorrem principalmente da queima 
de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural), em usinas termoelétricas e 
indústrias, veículos em circulação e conjuntos domésticos de aquecimento. 

Desta forma, o planeta tende a sofrer futuramente mudanças climáticas 
drásticas, onde lugares de temperaturas extremamente frias sofrem elevações e 
áreas úmidas encaram períodos de seca. Além disso, o fenômeno pode levar áreas 
cultiváveis e férteis a entrar em um processo de desertificação. Aumento 
considerável na ocorrência de grandes tempestades, furacões ou tufões e tornados, 
perda de espécies da fauna e flora em diferentes domínios próprios do planeta e 
contribuir para o derretimento das calotas de gelo localizadas nos polos, provocando 
assim uma elevação global nos níveis dos oceanos. Segundo Ministério da Ciência e 
Tecnologia (1999, p. 6).  

 

O aumento das concentrações de gases como o CO2 acima 
do natural pode ser potencialmente perigoso, com possíveis 
consequências catastróficas para a humanidade, como o aumento do 
nível do mar. 

Embora o clima tenha sempre variado de modo natural, 
resultados de pesquisas e simulações sofisticadas vêm sinalizando 
evidências de que as emissões excessivas de dióxido de carbono, 
metano e óxido nitroso podem provocar mudança permanente e 
irreversível no clima, imprimindo novos padrões no regime de ventos, 
pluviosidade e circulação dos oceanos. 



 

 

2.3. A importância dos biocombustíveis 
 

Os biocombustíveis atendem as expectativas sobre a geração de energia no 
mundo de uma forma sustentável.Os biocombustíveis, como o próprio nome já 
indica, são combustíveis renováveis de origem biológica ou natural. É formado por 
meio da queima da biomassa ou de seus derivados.  

Não se pode pensar em trocar totalmente os combustíveis fosseis pelos 
biocombustíveis, por mais que eles sejam combustíveis sustentáveis, os 
combustíveis fosseis movimentam a maior parte de produção de energia mundial. 
Como já mencionado, os biocombustíveis podem e devem ser utilizados como 
alternativa de geração de energia sem utilizar combustíveis fosseis.  

O solo Brasileiro, por exemplo, é uma fonte rica de matéria-prima para a 
produção de Biodiesel, como o famoso dendê, proveniente do Norte e Amazônia, da 
soja (típica das regiões Sul, Sudeste e Cerrado), da mamona no Nordeste, o café, 
entre outros.  

Dentre as vantagens dos biocombustíveis, a de mais importância é a 
redução de efeitos nocivos e da emissão de CO2 na atmosfera, além de permitirem 
reduzir a dependência energética em relação aos combustíveis fósseis.  

O biodiesel ainda contribui significativamente para diminuição da poluição da 
água por que pode ser produzido através do reciclo de resíduos de óleos utilizados 
em fritura, evitando o seu lançamento em corpos d’ água. Para se ter uma ideia, 1 
gota de óleo contamina 25 litros de água tornando-a impura para o consumo e 
causando a disseminação de doenças. A construção de novas usinas de cana-de-
açúcar e biodiesel gera empregos diretos e indiretos e contribui para a fixação do 
trabalhador rural no campo. Ele passa a encontrar na agricultura a possibilidade do 
seu sustento, e isso reduz o êxodo rural. O mercado de agronegócio traz divisas 
para o Brasil e, no caso dos biocombustíveis, atrai investimentos diretos de longo 
prazo para o país, formando milhares de empregos nas indústrias de base que 
suportam esta atividade no Brasil. 

Apesar das vantagens apontadas, a utilização de biocombustíveis é um 
tema controverso e que tende ser estudado cuidadosamente. Em primeiro lugar, 
porque a produção de biocombustíveis consome muita energia e baseia-se em 
culturas intensivas, que produzem um gás com efeito de estufa, o óxido de azoto, 
que também tem efeitos no aquecimento global. Outra desvantagem refere-se à 
poluição provocada pelas culturas intensivas, criando temor de que essas culturas 
para produção de biocombustíveis venham a provocar a falta e o consequente 
aumento do custo dos produtos agroalimentares. 

Exatamente pelos pontos que se contradizem e geram dúvidas, a total 
substituição dos fosseis pelos biocombustíveis não é algo que será aceito a curto 
prazo, e que possivelmente não aconteça. Por isso, ao falarmos em biocombustíveis 
falamos em alternativas que possam não substituir totalmente, mas mostrar que é 
possível gerar energia com recursos poucos explorados, que, além disso, são 
menos prejudiciais a natureza.  

A importância dos biocombustíveis se da principalmente pela maneira com 
que podem gerar energia, sem utilização dos combustíveis não renováveis, a 



 

diminuição dos gases nocivos como o CO2, a geração de empregos e a diminuição 
da dependência de combustíveis fosseis. Segundo a Petrobrás (2007, p. 21). 

 

Os biocombustíveis são fontes de energia que não 
contribuem para o acúmulo de gases do efeito estufa na atmosfera. 
Este é o seu principal papel na matriz energética. Além disso, os 
biocombustíveis que contêm oxigênio em sua composição, como o 
etanol e o biodiesel, ajudam a reduzir as emissões de monóxido de 
carbono (CO) quando adicionados aos combustíveis fósseis. E 
reduzir essas emissões representa menos poluição atmosférica local, 
principalmente nas grandes cidades. 

 

2.4. Países com essa tecnologia  

 
1. Estados Unidos, 24.7% do total global. 

O aumento de fontes alternativas de energia nos Estados Unidos se deve 
cada vez mais a incentivos fiscais e de outra natureza nos âmbitos federal, 
estadual e municipal, assim como no cumprimento de metas obrigatórias. Os 
EUA estão atrás da China em intensidade de investimentos em combustíveis 
renováveis. Os esforços para a adesão a tratados internacionais, ou a introdução 
de medidas de redução de emissões de longo prazo e grande escala enfrentam 
resistências entre os republicanos no Congresso e parte do setor privado que se 
beneficia da energia suja. 

Na ultima década a produção de biodiesel nos Estados Unidos deu um 
salto, impulsionada por mudanças nas leis federais e também por incentivos 
dados por governos locais. No país a autonomia dos Estados para criação de 
novas normas é bem maior do que no Brasil. Não existe uma regra nacional que 
estipule um percentual mínimo de mistura no diesel fóssil, mas uma integração 
com a indústria de combustíveis permite uma ampla rede de comércio e a 
produção distribuída em diferentes regiões. 

Nos Estados Unidos, a principal política federal de suporte à expansão 
do uso de biodiesel e de outros combustíveis renováveis chama-se Padrão de 
Combustível Renovável (RFS na sigla em inglês). A RFS exige que o 
combustível utilizado em meios de transporte vendidos no país contenha um 
volume mínimo de combustíveis renováveis. A RFS surgiu ainda em 2005, a 
partir da Lei de Energia e foi ampliado e prorrogado pela Lei de Independência e 
Segurança Energética (EISA, em inglês), de 2007. Esta política garante que, 
entre toda a fabricação de combustível, haja uma produção mínima de biodiesel. 
Dessa forma, as empresas produtoras de combustíveis, tem flexibilidade para 
escolher a mistura e quais renováveis utilizar. Um tipo de políticas de governo 
mais relevantes para dar suporte à indústria do biodiesel é o Padrão de 
Combustível Renovável (RFS). É a maior política de apoio ao desenvolvimento 
de biodiesel e outros renováveis nos Estados Unidos. Há também uma série de 
políticas regionais e estaduais destinadas a impulsionar mais combustíveis de 
baixo carbono para o mercado que teve um grande impacto sobre a indústria de 
biodiesel no país. 

Nos Estados Unidos, o biodiesel é utilizado em misturas que vão de 2% a 
até 100%, dependendo da aplicação e do consumo. O biodiesel tem suporte da 
cadeia de diesel, seu emprego é favorecido em função da infraestrutura 



 

existente. É usado em caminhonetes, tratores, varredores de rua, transporte 
escolar, veículos limpa-neves e até em barcos e sistemas de aquecimento 
doméstico. O uso de biodiesel é tão diverso quanto o próprio motor a diesel. 

Atualmente, há cerca de 200 usinas de biodiesel em todo o país – 
instaladas do Estado de Washington até Iowa e Carolina do Norte, com 
capacidade registrada para produzir cerca de 3 bilhões de galões de 
combustível. A indústria gera mais de 62 mil empregos de energia verde em uma 
variedade de setores, desde a produção até o transporte, agricultura e serviços. 
O impacto econômico da indústria pode crescer ainda mais com a continuação 
de aumentos de produção. Em 2015, o mercado de biodiesel dos EUA foi de 
quase 2,1 bilhões de litros. 

A indústria de biodiesel brasileira afirma que tem capacidade de 
abastecimento no longo prazo mesmo com percentual de mistura superior a 
10%. No Brasil, o óleo de soja é nossa principal matéria-prima, responsável por 
mais da metade do biodiesel produzido. Quão crucial é diversificar nossa fonte 
de abastecimento? 

Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, há uma abundância de soja 
cultivada. A soja, por natureza, é de aproximadamente 80% proteína animal e 
20% óleo. Como a soja é cultivada para alimentar o gado e as pessoas, é natural 
que haja uma abundância de gorduras produzidas com a porção de óleo. A 
indústria de biodiesel proporciona uma saída para a dependência exclusiva do 
petróleo e fornece receitas adicionais para apoiar a produção alimentar dos 
agricultores de soja. Nos Estados Unidos, cerca de metade da produção de 
biodiesel vem do óleo de soja e a outra metade trata de todas as outras 
matérias-primas. A flexibilidade adicional a partir do uso de várias fontes permite 
aos produtores utilizarem todas as gorduras e óleos disponíveis, dependendo da 
dinâmica do mercado. 

 
Que outras fontes são utilizadas em escala nos Estados Unidos? 
O biodiesel é produzido de costa a costa do país, em quase todos os 

estados com diversidade regional de matérias-primas. É feito de subprodutos e 
coprodutos disponíveis localmente – óleo de soja no cinturão de grãos, óleo de 
cozinha reciclado em áreas urbanas e gorduras animais provenientes no 
sudoeste. 

Alguns especialistas culpam o biodiesel pelos problemas que os 
proprietários de carros tiveram nos últimos anos. Pode o diesel feito a partir de 
uma mistura de biodiesel ser responsabilizado pela perda de potência dos 
motores? 

As misturas de biodiesel são apoiadas por todos os principais fabricantes 
de motores nos Estados Unidos. Três grandes montadoras de Detroit – Ford, 
General Motors e Fiat Chrysler – têm apoiado a mistura de biodiesel por quase 
uma década. A qualidade do produto no mercado é bastante alta e o combustível 
está sendo usado, seguramente, em todas as regiões e em todos os climas sem 
problemas. 

 
2. Alemanha, 11.7% do total mundial. 
A Alemanha tomou a medida controvertida de prometer desligar todos 

seus reatores nucleares até 2022, em favor de outras fontes. É o único país no 
bloco do G20 que projeta um declínio no investimento em energia limpa, em 



 

parte por ter sido um primeiro líder no setor, assim como pela concorrência com 
produtores asiáticos. 

A Alemanha possui 82 milhões de habitantes que consomem em torno 
de 27 milhões de toneladas de diesel. 

A Alemanha estabeleceu um expressivo programa de produção de 
biodiesel a partir da canola, sendo hoje o maior produtor e consumidor europeu 
de biodiesel, com capacidade de gerar 1 milhão de toneladas anuais. 

E a expectativa para 2006 é uma produção de até 2 milhões de 
toneladas. Porém o uso de biodiesel na Alemanha ainda é uma questão bastante 
controversa por lá. Como por exemplo, o ministro federal das finanças defende a 
isenção de impostos para o biodiesel, enquanto a agência federal do meio 
ambiente, argumenta que os benefícios ecológicos, não justificam as 
desvantagens e despesas na agricultura. 

No modelo de produção na Alemanha, os agricultores plantam a canola 
para nitrogenar naturalmente os solos exauridos daquele elemento e dessa 
planta extraem óleo, que é a principal matéria-prima para a produção do 
biodiesel. 

O sistema produtivo alemão de Biodiesel, bem como dos demais países 
europeus, tem a seguinte configuração: 

- O óleo é extraído da canola (rape seed). O farelo protéico produzido 
nesta etapa é direcionado para ração de animais; 

- O óleo de canola é transformado em óleo diesel vegetal, agora 
caracterizado como Biodiesel; 

- O Biodiesel é distribuído de forma pura (B100), isento de qualquer 
mistura ou aditivação, para uma enorme rede de abastecimento de combustíveis 
composta de mais de 1.000 postos. 

Uma estratégia interessante na comercialização, adotada pelos alemães, 
foi a disponibilização de dois bicos numa mesma bomba de combustível, sendo 
um para o óleo diesel de petróleo, e o outro, com selo verde, para o Biodiesel. 

Grande parte dos usuários misturava, nas mais diversas proporções, o 
Biodiesel com o diesel comum, até ganhar confiança no novo combustível, cerca 
de 12% mais barato e com várias vantagens ambientais. 

A prática de um menor preço para o Biodiesel na Alemanha é explicável 
pela completa isenção dos tributos em toda a cadeia produtiva. Hoje, o Biodiesel 
representa 2% do total do diesel que é consumido neste país. Até 2010, a 
Alemanha pretende substituir 10% do diesel fóssil pelo Biodiesel. 

O uso comum de Biodiesel como combustível tem sido substancialmente 
desenvolvido desde 1991, com a montagem da primeira planta industrial em 
Aschach/Áustria. 

 
3. Espanha, 7.8% do total mundial. 
A Espanha importa a maior parte de sua energia, embora em abril a 

eólica tenha se tornado a maior fonte de geração de eletricidade no país. Os 
produtores espanhóis estão também construindo turbinas e instalando fazendas 
eólicas internacionalmente. O mercado de energia alternativa do país tem atraído 
muitos investimentos de uma década para cá, ainda que o governo tenha parado 
de subsidiar a produção por conta do precário estado da economia local. 

 
4. China, 7.6% do total mundial 



 

A China é o maior consumidor de energia e o segundo maior importador 
de petróleo (a partir de 2009). O país também é líder global em investimento no 
setor de energia limpa, com metade do dinheiro para a eólica. 

A China vai usar 13,3 milhões de hectares de florestas (o equivalente a 
todo o território da Inglaterra) para cultivar árvores com vistas à produção de 
biocombustíveis. A produção chegaria a 6 milhões de toneladas de biodiesel por 
ano. O país planeja plantar árvores que produzam castanhas ou frutas altamente 
oleosas que possam ser usadas na produção de combustíveis alternativos. Com 
disso, espera ainda elevar a receita dos agricultores, disse Cao Qingyao, porta-
voz do Centro Estatal de Florestas, segundo informou o site do órgão. A China, 
como segundo maior consumidor de energia do mundo, estuda gastar 1,5 trilhão 
de yuans (ou US$ 192 bilhões) nos próximos 15 anos para aumentar o uso de 
fontes renováveis, que devem responder por 10% da matriz energética em 2010, 
e 16% em 2020. O biodiesel representaria 30% dessa energia renovável até 
2010. O objetivo é reduzir a dependência em relação ao petróleo importado. O 
governo vai subsidiar projetos de biomassa, especialmente aqueles voltados 
para o biodiesel e o etanol, segundo disse o Ministério das Finanças em 
novembro. "O projeto vai ajudar a enfrentarmos o desafio de encontrar energia 
renovável e garantir a preservação do meio ambiente", disse Cao. "E é uma 
ótima alternativa para agricultores e produtores de biocombustível ganharem 
dinheiro", acrescentou. O órgão estatal de florestas assinou um acordo com a 
PetroChina para a preparação de terras para o plantio de variedades que 
possam ser usadas como base de biocombustíveis. A área que será focada pela 
parceria inclui terras das províncias de Yunnan e Sichuan, no sudeste da China, 
segundo informou no mês passado a PetroChina, a maior petroleira do país. Os 
biocombustíveis – classificação que abrange tanto o biodiesel quanto o etanol, 
são feitos a partir de vegetais oleosos ou de gordura animal. Em muitos países 
eles são misturados à gasolina e ao diesel para reduzir os níveis de poluição 
emitida pelos veículos. As terras aráveis da China são intensamente disputadas 
pela crescente demanda por alimentos e pelo biocombustível. A capacidade 
chinesa de processamento de milho subiu para 70 milhões de toneladas em 
2006, contra 50 milhões em 2005. Essa alta se deveu em parte ao incremento da 
produção de etanol, segundo avaliação feita em janeiro pelo presidente do Birô 
Nacional de Estatísticas, Xie Fuzhan. A produção provocou ainda o aumento dos 
preços das sementes. No ano passado, a China ultrapassou o Japão e se tornou 
o segundo maior mercado mundial de automóveis, aumentando assim o seu 
poder de atração em relação a fontes renováveis de combustíveis. As vendas de 
carros no país cresceram 25% em 2006, atingindo a marca de 22 milhões de 
unidades. 

 

2.5. Brasil na área: como o país está direcionado a produção de 
biodiesel  

 

O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de biodiesel do 
mundo e atualmente a legislação tornou obrigatória a adição de 7% de biodiesel 
no diesel. Na produção mundial, o Brasil se encontra em 5º lugar com 5% do 
total mundial. Segundo Antonio Maria Gomes de Castro (2010, p. 26) 

 



 

O biodiesel é uma alternativa estratégica na matriz 
energética do Brasil. E, aliado ao etanol, florestas energéticas, 
coprodutos e resíduos agrícolas constitui significativa plataforma da 
matriz energética com base na biomassa. A relevância destes 
argumentos é grande, porquanto os biocombustíveis são uma fonte 
de importância crescente no setor de transportes que representa 

cerca de um terço das emissões de gases de efeito estufa no mundo. 
 
Há cerca de 60 anos pesquisas e estudos estão sendo feitos, com a 

utilização de óleos vegetais como combustível substituto ao diesel, derivado do 
petróleo. Novos estudos estão sendo feitos para superar a alta do petróleo, e 
também reduzir a dependência do Brasil em relação ao petróleo proveniente do 
exterior, além do estado critico da crise no cenário energético mundial. 

Com a elevação dos preços do óleo diesel, o biodiesel voltou a receber 
atenção do Governo, que criou, em 2003, o Grupo de Trabalho Interministerial – 
GTI Biodiesel, coordenado pela Casa Civil. No ano seguinte, o Governo lançou 
oficialmente o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), 
vinculado a programas de inclusão social e de desenvolvimento regional. 

A APN (Agencia Nacional de Petróleo) determinou em 13 de janeiro de 

2005, a lei A Lei nº 11.097, que fixa em 5% o percentual mínimo obrigatório de 

adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado e dá prazo de oito anos para 
que esse percentual seja atingido e introduz o biodiesel na cadeia energética 
brasileira, que desde então passou a adotar o nome de Agencia Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e tem como tarefa regular e fiscalizar 
as atividades relativas à produção, controle de qualidade, distribuição, revenda e 
comercialização do biodiesel e da mistura óleo diesel-biodiesel. A referida lei 
estabelece que, a partir de 2008, o diesel vendido no País deverá conter 2% de 
biodiesel. O mesmo instrumento jurídico define sistema de incentivos fiscais e 
subsídios para a produção de biodiesel efetuada em pequenas propriedades 
familiares de regiões economicamente deprimidas do Brasil 

A produção de biodiesel no Brasil proporciona crescimento e 
desenvolvimento de uma fonte energética sustentável sob olhar ambiental, 
econômico e social e também traz a perspectiva da redução das importações de 
óleo diesel, gerando fronteiras para o País. Desde 2005 a ANP vem realizando 
leilões de biodiesel nas refinarias que compram para mistura-lo ao diesel 
derivado do petróleo. O objetivo inicial foi gerar crescimento e mercado para a 
fabricação do biodiesel em grandes quantidades. Segundo Antônio José Ferreira 
Simões (2007, p. 31). 

 

O Brasil tem clara vantagem comparativa na produção de 
biocombustíveis. O Governo e o setor privado estão convencidos de 
que o aumento da produção de etanol e biodiesel será capaz de criar 
condições para a melhoria do nível de vida da população, criando 
renda e empregos e fixando a população nas áreas rurais. O Brasil 
está comprometido com a produção sustentável de biocombustíveis. 
Estão sendo estudados mecanismos nacionais que certifiquem o que 
já é conhecido: os biocombustíveis no Brasil são produzidos de 
forma sustentável, ambiental e socialmente.  

 
 



 

Existem diversos programas brasileiros que visam soluções sustentáveis 
ao meio ambiente, um exemplo deles é o Programa Nacional de 
Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo E de Gás Natural 
(CONPET): O CONPET é um programa do Governo Federal, criado em 1991, 
por decreto presidencial, para promover o desenvolvimento de uma cultura 
antidesperdício no uso das fontes energéticas naturais não renováveis no Brasil, 
garantindo um país melhor para as gerações futuras. 

O CONPET estimula a eficiência no uso da energia em diversos setores, 
com destaque nas residências, nas indústrias e nos transportes, além de 
desenvolver ações de educação ambiental. O Programa busca chamar 
atençãoda sociedade brasileira, sobre os desperdícios dessas fontes não 
renováveis, contribuindo para o desenvolvimento econômico e o bem-estar 
social.  

Os principais objetivos do Programa são: racionalizar o consumo dos 
derivados do petróleo e do gás natural; reduzir a emissão de gases poluentes na 
atmosfera; promover a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico; e fornecer 
apoio técnico para o aumento da eficiência energética no uso final da energia. 

O Selo CONPET de Eficiência Energética foi implantado a partir de 
2005e tem o objetivo de premiar os equipamentos consumidores de derivados de 
petróleo e de gás natural que obtiverem os menores índices de consumo de 
combustível a cada ano. Segundo Augusto Nelson Carvalho Viana (2012, p 38) 

 
O Programa Nacional da Racionalização do Uso dos 

Derivados do Petróleo e do Gás Natural (Conpet) foi criado em 18 de 
julho de 1991 por decreto presidencial. O Conpet é um programa do 
Ministério de Minas e Energia, coordenado e executado pela 
Petrobras. Seu principal objetivo é incentivar o uso eficiente destas 
fontes de energia não renováveis no transporte, nas residências, no 
comércio, na indústria e na agropecuária, estabelecendo convênios 
de cooperação técnica e parcerias com órgãos governamentais, não 
governamentais, representantes de entidades ligadas ao tema e, 
também, organiza e promove projetos. 

 

Atualmente o percentual obrigatório de biodiesel misturado ao óleo diesel no 
Brasil é de 7%. Já o percentual de etanol nas gasolinas comum e aditivada é de 
27%. O Brasil é um dos maiores países em relação ao uso de renováveis na matriz 
dos transportes. Em 2014, a participação do etanol do biodiesel na matriz foi de 
17,6%. Nos países desenvolvidos que integram a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico as renováveis participavam com apenas 3,6% segundo 
os últimos dados, que são relativos a 2012, mostrando que o Brasil utiliza de grande 
quantidade de biocombustíveis no transporte. 

  



 

3. Capítulo três – O biodiesel através do café 
 

 

3.1. O óleo do café 
 

A importância do óleo de café se deve a seu elevado valor comercial. No 
caso de óleo de café torrado, que pode ser obtido por prensagem dos grãos torrados 
ou pela extração por solvente (hexano) da borra de café solúvel previamente seca, 
sua utilização é direcionada a produtos alimentícios, como recheios de balas ou 
realçador do sabor de café no próprio café solúvel. 

A extração pode ser feita de diversas maneiras, dentre as mais utilizadas 
estão a extração por solventes orgânicos, por prensagem e industrial. 

 

Extração por solventes 

 

Na extração por solvente orgânico, os grãos são triturados para facilitar a 
penetração em seu interior do solvente (hexano – derivado de petróleo, éter etílico, 
etanol, metanol, entre outros). Os óleos migram das sementes para o solvente por 
terem maior afinidade com este, e em seguida, é necessário realizar a recuperação 
do solvente, que pode ser reutilizado novamente no processo. 

Sua utilização é feita para retirar o óleo de sementes, com uma 
desvantagem: há possibilidade de ocorrer a degradação térmica de muitos 
componentes benéficos, que são perdidos nesse processo, dependendo das 
condições utilizadas na extração convencional, além da necessidade de eliminar dos 
resíduos de solvente orgânico do óleo. Por isso, exige controle rigoroso de fatores 
como seleção do solvente utilizado, o tempo e a temperatura de extração, e o 
próprio processo de produção que, se não for bem conduzido, pode produzir 
vazamento desses solventes tóxicos, poluindo o ambiente e intoxicando os seres 
vivos. 

 

Extração por prensagem 

 

A extração por prensagem é um processo bastante utilizado atualmente para 
extração em pequena escala, para atender demandas locais de cooperativas, 
pequenas produções, entre outros. 

Os grãos entram na prensa ou “expeller” por meio de um eixo alimentador. A 
prensa consiste de um cesto formado de barras de aço retangulares distanciadas 
por meio de lâminas. O espaçamento das barras é regulado para permitir a saída do 
óleo e, ao mesmo tempo, atuar como filtro para as partículas do resíduo da 
prensagem (torta). No centro do cesto gira, uma rosca que movimenta o material 
para frente, comprimindo-o ao mesmo tempo. A pressão é regulada por meio de um 
cone na saída e pode alcançar duas centenas de atmosferas por cm². 



 

Na prensagem, a extração de óleo não é completa e a torta obtida pode 
apresentar um alto teor de óleo residual, o que não será adequado para algumas 
rações e poderá promover a rancificação do material, se armazenado por um longo 
tempo. Nesse caso, se a matéria-prima contém 50% de óleo, ao prensar 100 kg de 
material não se obterá 50 kg de óleo, mas uma quantidade menor de óleo e uma 
torta parcialmente desengordurada. A eficiência de extração depende do 
equipamento, das condições do processo e da matéria-prima. 

Desta forma, a prensagem de materiais com baixo teor de óleo pode não ser 
viável do ponto de vista econômico. Por outro lado, óleos com alto valor agregado, 
para uso em cosméticos, por exemplo, podem viabilizar o processo de extração de 
óleo por prensagem. 

Extração industrial 

A extração do óleo vegetal em larga escala apresenta diversas etapas. A 
primeira consiste em preparar o grão que deve ser armazenado em ambiente seco e 
a baixas temperaturas. O grão é então quebrado e condicionado com vapor para 
facilitar a extração. Em seguida, é prensado na forma de flocos que são então 
alimentados em extratores por solvente ou prensagem. Enquanto a prensa permite a 
obtenção de óleos de várias fontes, o extrator com solvente produz uma quantidade 
maior de óleo. Na extração com solvente, os flocos são alimentados em conjunto 
com hexano, que é repetidamente evaporado e condensado. Após o término da 
extração, o solvente é removido da torta com o uso de vapor e o óleo é 
encaminhado a uma unidade de refino. 

 

Do ponto de vista químico não há como selecionar a metodologia mais 
eficiente para a extração desses compostos que podem sofrer a influência de 
diversos fatores, como a natureza do vegetal, o solvente empregado na extração, o 
tamanho das partículas, o tempo e a temperatura de extração, porém, sob o ponto 
de vista ambiental, a escolha se torna mais fácil. O método da prensagem é o mais 
natural, produz um óleo de maior qualidade e não gera resíduos tóxicos. 

 

3.2. Produção do biodiesel através do café 
 

Como em outros processos para a obtenção do biodiesel, o processo para a 
obtenção por meio do café consiste em extrair o óleo essencial da borra do café, que 
pode ser obtido através de extração por solvente ou por prensagem, na sua 
composição química encontram-se principalmente esteróis, que apresentam 
propriedades cosméticas de retenção de umidade, penetração na pele, aderência, 
entre outros, comumente usado em cremes.  

O biodiesel é obtido através da reação de óleos vegetais com um intermédio 
ativo, formado pela ação de um álcool com catalisador, processo conhecido como 
transesterificação. Segundo Fábio Salles Meirelles (2003, p. 20). 

 

O principal processo de transformação do biodiesel é a 
transesterificação, que consiste na reação química de um óleo 



 

vegetal com um álcool na presença de um catalisador. Como 
resultado, obtém-se o biodiesel e a glicerina. 

 

A partir de um quilo de borra de café é possível extrair até 100 mililitros de 
óleo, o que geraria cerca de 12 mililitros de biodiesel.  

A total produção de café no Brasil em 2015 foi de 43,42 milhões de sacas de 
60 quilos. No Brasil são consumidas aproximadamente 21 milhões de sacas de 60 
kg de café, num total de 1.206.000.000 bilhões de kg, o que irá gerar uma 
quantidade considerável de resíduos. (ABIC, 2015). 

A partir desses dados, com uma simples conta de regra de três, pode-se 
visualizar o resultado de 14.472.000 litros de biodiesel gerados através da borra do 
café. 

 

3.3. Vantagens e desvantagens  

 

3.3.1. Vantagens 
 

O biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis 
como óleos vegetais e gorduras animais que reagem quimicamente com o álcool ou 
o metanol. Uma de suas vantagens é a possibilidade de ser produzido através de 
diferentes espécies como a mamona, dendê, girassol, babaçu, soja e algodão, além 
da cana de açúcar, o café, de biomassa florestal e de outras fontes de matéria 
orgânica, inclusive de origem animal, como sebo bovino, suíno e de aves. 

O biodiesel representa um ganho ambiental significativo no que se refere à 
redução das emissões. Isso porque boa parte do gás carbônico emitido na queima 
do combustível é absorvida durante o crescimento da cultura da matéria-prima 
utilizada na sua produção. Observa-se que o biodiesel promove uma redução das 
principais emissões associadas ao diesel derivado de petróleo, como por exemplo, 
de óxidos de enxofre (SOx). Estudos científicos realizados pela União Europeia 
indicam que o uso de 1 kg de biodiesel colabora para a redução de 3 kg de CO2, um 
dos gases que provocam o efeito estufa. Segundo SIMÕES (2007, p. 21). 

 

 Esse combustível substitui, total ou parcialmente, o diesel 
de petróleo em motores de caminhões, tratores, camionetas e 
automóveis e também pode ser empregado na geração de energia e 
calor. A adoção do biodiesel traz benefícios ambientais e contribui 
para melhorar a qualidade do ar nos grandes centros urbanos em 
virtude da redução da emissão de gases poluentes. 

 

O biodiesel, mesmo que por café, é mais seguro do que o diesel de petróleo. 
O ponto de combustão do biodiesel na sua forma pura e de mais de 300 F contra 
125 F do diesel comum; 

 É necessária uma quantidade de oxigênio bem menor que a do diesel; 



 

Como combustível já é uma realidade em expansão; 

O Brasil possui muitas terras cultiváveis permitindo a produção de uma 
enorme variedade de oleaginosas; 

O produtor rural poderá produzir seu próprio combustível, reduzindo os de 
custos na propriedade; 

O calor produzido por litro é quase igual ao do diesel; 

O biodiesel reduz 78% das emissões poluentes como o dióxido de carbono 
que é o gás responsável pelo efeito de estufa que está alterando o clima à escala 
mundial, e 98% de enxofre na atmosfera; 

Trata-se de uma fonte renovável que, além de trazer benefícios ambientais, 
também possibilita a geração de empregos, tanto na fase de coleta como de 
processamento. Promove o desenvolvimento da agricultura nas zonas rurais mais 
desfavorecidas, criando emprego e evitando a desertificação, isto porque reduz a 
dependência energética do nosso país e a saída de divisas pela poupança feita na 
importação do petróleo bruto. 

Dentre as vantagens apresentadas, a de maior importância é que a 
produção de biodiesel por café não interferirá na produção de café. O café não será 
produzido com objetivo de gerar o biodiesel, mas com objetivo de ser consumido, 
porem a produção de biodiesel será feita com a borra, um resíduo que é descartado 
e que pode gerar o combustível renovável, desta forma, a produção de biodiesel 
será uma consequência do consumo da produção de café. 

 

3.3.2. Desvantagens  
 

Ligam-se as desvantagens apresentadas por outros tipos de biodiesel. 

Os grandes volumes de glicerina previstos (subproduto) só poderão ter 
mercado a preços muito inferiores aos atuais; todo o mercado de óleos-químicos 
poderá ser afetado; 

Tem uma produção superficialmente mais baixa de energia, se comparada a 
um volume equivalente do diesel; 

Poucos pontos de abastecimento se comparado ao diesel; 

No inverno, pode apresentar problemas com a temperatura; 

E a desvantagem de maior peso é que se parte da produção do café for 
separada especificamente para a produção de biodiesel, o preço do grão pode 
aumentar.  

 

3.4. Custo da produção 
 

Atualmente, ainda não há produção de biodiesel como substrato o café, 
experimentos já foram realizados, porém em escala laboratorial.  



 

Desta forma, o custo baseia-se na produção de biodiesel através de outras 
sementes e grãos.  

Atualmente, um dos maiores obstáculos para a comercialização do biodiesel 
está em seu preço, atualmente em torno de R$ 1,78 por litro, enquanto o diesel 
custa R$ 1,36 por litro. Esse alto valor para o biodiesel é representado 
principalmente pelo custo de matéria prima e insumos. A possibilidade de utilização 
de matérias primas de menor qualidade e, consequentemente, com menores preços, 
parece favorecer o processo de hidroesterificação, o que poderá gerar um biodiesel 
mais barato.  

Os preços são medidos a partir desses elementos: Preço Bruto de óleo -
(Preço de Farelo x Quantidade de grão para produzir 1lt de óleo) + Preço dos 
Componentes + Custo de extração + Custo de produção de Biodiesel - Preço de 
glicerina. 

Cultura Custo de biodiesel Valor total do biodiesel/L 

Girassol 1,42-(2,70x0,30)+0,09+0,08-0,30 0,48 

Pinhão 0,64-(3,13x0,10)+0,31+0,09+0,08-0,30 0,51 

Mamona 1,00-(2,50x0,36)+0,31+0,09+0,08-0,30 0,28 

Soja 2,85-(7,14x0,30)+0,31+0,09+0,08-0,30 0,89 

 

Fonte: FaçaBiodiesel (2007) e fontes de pesquisa. 

Pode-se deduzir que o preço do biodiesel pela borra não fuga muitos dos preços 
apresentados pelas outras oleaginosas. 

 

3.5 Direcionamento/Solução 

 

 No primeiro semestre de 2016, a produção do biodiesel chegou a 
aproximadamente 1,6 bilhões de litros. Se comparada a possível produção de 
biodiesel por café, já mencionada a cima, e a total produção de biodiesel (por todos 
os outros meios) do país, é notável um volume baixo para a demanda que o país 
necessita. Neste caso, a produção do biodiesel por café deverá ser direcionada para 
o consumo em pequenas comunidades agrícolas, que produziriam seu próprio 
combustível, para fazendas agricultoras e para o abastecimento de máquinas 
agrícolas. Para o cenário nacional, essa produção pode ser direcionada para gerar 
energia em comunidades carentes, ou comunidades que ainda não tem acesso à 
energia elétrica, pois essa é ainda uma realidade brasileira.  

Trata-se de uma questão conscientização das pessoas, empresas e afins 
para que não joguem fora a borra e resíduos do café, pois através dele é possível 
gerar energia. Conforme a pesquisa de campo, muitas pessoas desconhecem que 
da borra pode-se gerar biodiesel e por isso não a guardam, mas estão dispostas a 
guardar. Uma produção em escala laboratorial já foi realizada pela Professora 
Denise Moreira dos Santos e mostrou-se viável. 

A produção de biodiesel por borra de café não é a solução para os 
problemas gerados pelos combustíveis fosseis no Brasil, muito menos no mundo. 
Entretanto o objetivo do trabalho é retratar como é possível gerar energia através de 
um resíduo que é jogado fora, e com os problemas enfrentados pelo mundo 



 

atualmente, matrizes energéticas precisam ser descobertas cada vez mais e o café 
(borra) é uma matriz para a obtenção do biodiesel. Futuramente os biocombustíveis 
precisarão substituir os combustíveis fosseis, que por sua vez são finitos, não 
renováveis e trazem diversos problemas ambientais para o planeta, afetando não só 
o meio ambiente mas também os seres vivos, já que dependemos do meio ambiente 
para vivermos.  

 

3.6. Pesquisa: a utilização do café e o conhecimento das pessoas 

Foi realizada uma pesquisa com o intuito de saber qual é o pensamento das 
pessoas em relação às questões ecológicas, se as mesmas praticam ações 
ecológicas, qual a quantidade em que elas consomem café, qual é o destino dos 
resíduos produzidos, se elas eram conhecedoras de que o café é uma fonte de 
energia, se contribuiriam descartando o mesmo em locais apropriados – sabendo da 
informação – e se consumiriam a energia que o café pode gerar.  

A pesquisa contém 12 perguntas e foi realizada com 100 pessoas para ter a 
opinião das mesmas como base. 

Nas duas primeiras questões foi perguntado: 

 

52% 

48% 

Sexo 

Masculino

Feminino



 

 

Como pode-se notar, no primeiro gráfico 52% dos perguntados eram do 
sexo masculino e o restante, 48%, do sexo feminino. Dentre eles, 86% tem de 16 a 
26 anos, 9% tem de 27 a 37 anos, 4% tem de 38 a 48 anos, 1% tem de 49 a 59 anos 
e ninguém com mais de 59 anos respondeu à pesquisa.  

A seguinte, foram realizadas as seguintes perguntas 

 

 

Com base nas duas perguntas apresentadas, é possível perceber que a 
grande maioria das pessoas (89%) se preocupa com questões ecológicas e o 
restante, 11%, afirma não se preocupar. Entretanto, apesar da preocupação da 
maioria, apenas 38% afirma praticar atos ecológicos. As outras frações são divididas 
com 11% para as que não praticam; 16% para as que praticam freqüentemente e 

86% 

9% 

4% 1% 0% 

Faixa de idade 

16 a 26 anos

27 a 37 anos

38 a 48 anos

49 a 59 anos

Mais de 59
anos

89% 

11% 

Você se preocupa com 
questões ecológicas? 

Sim

Não

38% 

11% 

16% 

35% 

Você pratica atos ecológicos? 

Sim Não Frequentemente Raramente



 

35% para as que praticam raramente. Então, é possível perceber através dessas 
duas respostas que muitas pessoas, apesar de se preocuparem, não buscam, de 
fato, praticar atos ecológicos. 

Após estas duas, foram realizadas as seguintes: 

 

 

A primeira questão pergunta acerca do consumo ou não do café pelas 
pessoas de modo individual e em seus respectivos lares através dos familiares. A 
maior porcentagem, 87%, foi de pessoas que afirmaram consumir o café tanto de 
modo individual como em seus lares. A segunda pergunta sobre a quantidade de 
vezes que as pessoas habitualmente consomem o café ao dia. Uma grande parcela 
de pessoas, 75%, afirmou consumir de 1 a 3 vezes ao dia; 5% afirmou consumir de 
4 a 6 vezes ao dia; 7% confessou consumir 7 ou mais vezes ao dia e apenas 13% - 
que deve fazer parte da parcela que afirmou não consumir o café  na questão 
anterior - afirmou não consumir nenhuma vez ao dia.  

Depois de tais perguntas, vieram essas a seguir: 

87% 

13% 

Você/sua família consome 
café na sua casa? 

Sim

Não

75% 

5% 

7% 

13% 

Quantas vezes ao dia você 
consome café? 

1 a 3

4 a 6

7 ou mais

Nenhuma



 

 

 

A primeira tem por objetivo saber quantos quilos de café as pessoas 
consomem por mês. A maior parcela das pessoas, 55%, afirmou que consome de 1 
a 3 quilos por mês; 25% afirmaram que consome de 4 a 6 quilos por mês; 4% 
confessaram consumir de 7 a 9 quilos por mês; 3% revelaram consumir 10 ou mais 
quilos por mês e 13% expuseram que não consomem nenhum quilo por mês, estes, 
devem fazer parte do montante que afirmou não consumir o café.  

A segunda questão perguntou sobre o que as pessoas costumam fazer com 
a borra (resíduo) do café. A opção “Joga na pia” foi escolhida por 76% dos 
participantes, o restante ficou com as opções “Reutiliza para outro fim” e “Joga na 
pia”, com 15% e 9% respectivamente. 

Posteriormente foram realizadas as seguintes perguntas: 

 

55% 25% 

4% 

3% 
13% 

Quantos quilos de café você/sua 
família consome por mês? 

1 a 3

4 a 6

7 a 9

10 ou mais

Nenhum

76% 

9% 
15% 

O que você costuma fazer 
com a  borra do café? 

Joga no lixo

Joga na pia

Reutiliza para
outro fim

77% 

4% 19% 

Se você soubesse como 
reutilizá-la, daria outro fim 

a ela (borra)? 

Sim

Não

Talvez



 

 

A primeira pergunta apresentada pretendeu saber se as pessoas, caso 
soubessem como reutilizar a borra, dariam outro fim à mesma. A resposta “Sim” foi 
escolhida por 77% dos entrevistados; a opção “Não” foi a escolha de 4% e “Talvez” 
foi a resposta de 19% do total. 

A segunda pergunta muda o foco das perguntas anteriores, e busca saber 
se as pessoas são conhecedoras de que a borra (resíduo) do café é uma potencial 
fonte de energia. É possível notar que 88% responderam não saber, e o restante, 
12%, responderam que sabiam da informação. Provavelmente, esta parcela que 
afirma saber que o café é capaz de gerar energia, está inclusa dentre os 38% que 
declararam praticar atos ecológicos.  

Em seguida foram feitas as últimas perguntas: 

  

 

A primeira pergunta demonstrada procura saber se as pessoas, sabendo de 
que a borra (resíduo) é capaz de gerar energia, contribuiriam de modo a descartar a 

12% 

88% 

Você sabia que a borra do 
café é capaz de gerar 

energia? 

Sim

Não

83% 

5% 
12% 

Sabendo dessa informação, você 
contribuiria descartando a borra 

em local apropriado? 

Sim

Não

Talvez

87% 

13% 

Você consumiria a energia 
que o mesmo pode gerar? 

Sim

Não



 

mesma em local apropriado. A maioria dos entrevistados afirmou que sim, 
contribuiria, sendo formados por 83%. “Talvez” foi a opção de 12% e “Não” a de 5%. 
Vale lembrar que estes 5% que revelaram que não descartariam, devem ser 
compostos pelos 11% que declarou não se preocupar com questões ecológicas.  

A última pergunta, por fim, perguntou se as pessoas consumiriam a energia 
que a borra do café pode gerar. A maior parte dos entrevistados, correspondente a 
87%, respondeu que sim, consumiria. O restante (13%) respondeu o contrario, ou 
seja, que não usaria a energia proveniente da borra do mesmo.  

Com base nesta ultima questão feita é possível afirmar que muitas pessoas 
seriam usuárias da energia que os resíduos podem gerar. Que neste presente 
trabalho é o biodiesel.  

Como pôde ser visto através das informações que esta pesquisa traz, muitas 
pessoas se preocupam com questões ecologias, mas pouco mais de um terço 
apenas pratica atos ecológicos de fato. Ela mostra também que apesar do elevado 
índice de pessoas que declaram serem consumidoras de café e da grande 
quantidade em que as mesmas consomem, muitas ainda descartam os resíduos do 
mesmo no lixo ou na pia, fazendo com que tais sejam descartados no meio 
ambiente, gerando assim, uma possível contaminação do solo por meio dos óleos 
essenciais contidos nele. “Entretanto, seu uso frequente pode fazer com que os 
óleos essenciais contaminem o solo”, alerta. “ Dizeres de Denise, cientista da USP 
que desenvolveu – em conjunto com outros cientistas – um estudo em relação a 
produção de biodiesel.  

Foi constatado também que muitas pessoas, se soubessem de métodos 
para reutilizá-la (borra), descartariam a mesma em locais apropriadas, assim, 
abdicando das praticas comuns. Ou seja, faltam instrução e locais de coleta. 
Quando foram perguntadas se são conhecedoras de que é possível obter-se energia 
através dos resíduos, quase 90% afirmaram que não sabiam. Assim, é possível 
notar que falta visibilidade ao método. Visibilidade que poderia vir a ser adquirida 
com campanhas publicitárias elaboradas pelo governo, a fim de demonstrar, ao 
menos, a existência deste método de energia à população. Quando souberam de 
que a borra do café é capaz de gerar energia, deram mais ênfase ao descarte, e 
apenas 5% dos perguntados declararam não contribuir com o descarte da mesma 
em locais devidos. Sendo assim, é possível compreender que muitos dos 
entrevistados têm interesse em contribuir de alguma forma com o meio ambiente. 
Vale ressaltar que o número de pessoas que disseram que consumiriam a energia 
que os resíduos podem gerar chegou à quase 90% do total de entrevistados, ou 
seja, a aceitação pelos consumidores seria feita de um modo muito bom.   

 

 

 

 

 

 

  



 

Considerações finais 

 

Com base no que foi relatado neste respectivo trabalho foi possível observar 
que boa parte da população não é conhecedora das novas tecnologias existentes 
que favorecem o  meio ambiente bem como seus habitantes, ou seja, todos os seres 
que possam ser favorecidos com a elaboração do mesmo. Percebe-se que ainda 
existe uma falta de investimento em fontes de energia renováveis. O biodiesel foi 
colocado em pauta por ser uma fonte de energia renovável que está mais próxima 
das pessoas e, neste caso, por ser feito com um resíduo que é comumente 
descartado pela população, o café, que ainda como já foi relatado, é 
desconhecedora de algumas tecnologias que beneficiam o meio ambiente. 

Baseada em pesquisas realizadas a decisão foi detalhar neste trabalho a 
elaboração do biodiesel através dos resíduos de café que são descartados e, 
habitualmente, em qualquer lugar pelas pessoas. 

Foi relatado detalhadamente que a bem feitoria do mesmo é viável e pode 
favorecer diversas pessoas de modo individual e, até mesmo, comunidades, fazendo 
com que tais  produzam e façam o consumo ou a venda dessa fonte. 

O beneficiamento ocorre pelo fato de que essa fonte renovável de energia é 
mais limpa por não conter tantos poluentes como as fontes não renováveis ou 
fosseis de energia e, tampouco, é infinita, pois enquanto houver matéria-prima, no 
caso restos de café, a elaboração do mesmo se faz viável. 

É possível afirmar, pessoas, meio ambiente, economia e o futuro do planeta 
estão todas interligadas e são afetadas positivamente de modo direto pela 
fabricação do biocombustível. 

O que beneficia os envolvidos é não só o fato de ser uma fonte renovável de 
energia e menos agressiva ao meio ambiente, bem como por ser algo que pode ser 
lucrativo para usuários – pois estarão beneficiando o planeta e, assim, a eles 
mesmos – e produtores de tal combustível. 

Tendo em vista os preços atuais dos combustíveis fosseis, é possível 
concretizar que a efetiva venda do biodiesel poderia ser tornar algo mais barato, por 
exemplo, em relação à gasolina. Para tanto, bastaria que o governo cobrasse os 
impostos, obviamente – senão a maquina publica não funciona – mas de modo 
razoável, ou seja, cobrasse impostos com valores “simbólicos” por um determinado 
tempo para que o preço do biodiesel se fizesse mais viável para o consumidor. 
Outra alternativa é a isenção temporária de impostos para fortalecer e estabilizar o 
mercado do biodiesel e fazendo com que os usuários sintam-se incentivados a 
consumir o mesmo. Então, o biodiesel estaria de modo mais forte no mercado. 
Assim, governo e biodiesel estariam sendo beneficiados e contribuindo diretamente 
com o meio ambiente. 

A perspectiva é que o método seja adotado e colocado em xeque por todos 
os envolvidos, ou seja, a fabricação deve ser algo tratado com seriedade não só 
pelas pessoas bem como pelo governo, que será beneficiado com a arrecadação de 
impostos que poderá ser efetivada com as vendas, transportes e fabricação dessa 
fonte. 
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