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A atividade de lavagem e despolpa de frutos do cafeeiro, necessária para redução do custo de secagem dos
grãos e melhoria na qualidade da bebida, gera grandes volumes de águas residuárias, de grande poder poluente.
Em virtude das restrições impostas ao seu lançamento em cursos d’água, a implantação e o desenvolvimento
de novas formas de tratamento e disposição dessas águas tornaram-se necessários e urgentes. Dentre vários
métodos por disposição no solo, tem-se o método de escoamento superficial, em cujo processo a água residuária
é aplicada em altas taxas na parte superior de uma rampa vegetada, ficando sujeita ao escoamento superficial,
condição que possibilita sua depuração ao longo da rampa de tratamento. Em vista do potencial fertilizante
que as águas residuárias da lavagem e despolpa dos frutos do cafeeiro (ARC) podem proporcionar no solo, ou
mesmo prejudicá-lo se forem dispostas de maneira não criteriosa, este trabalho teve como objetivo avaliar as
alterações químicas no solo com rampas vegetadas utilizadas no tratamento de águas residuárias da lavagem
e despolpa dos frutos do cafeeiro por escoamento superficial. As forrageiras utilizadas foram o azevém (Lolium
multiflorum L.), a aveia-preta (Avena strigosa Schreb) e o milheto (Pennisetum americanum L.), cujo semeio
delimitou-se em parcelas de 3,0 x 2,0 m (6 m2), com espaçamento de 0,20 m entre linhas de plantio e 1 m
entre parcelas, em solo com declividade de 5%. A taxa de aplicação da ARC foi equivalente a 250 kg.ha-1.dia-

1 de DBO5, durante 14 semanas, sendo a ARC aplicada apenas nos dias úteis. De acordo com os nutrientes
contidos na ARC, foram aplicados, em média, 78,27; 6,53; e 10,29 kg.ha-1.semana-1 de K, P e Ca,
respectivamente. Após o término do experimento, em todas as parcelas experimentais foram feitas coletas de
amostras de solo, em diferentes profundidades, a fim de se investigarem os possíveis efeitos da aplicação da
água residuária nas características químicas do solo. Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que os
nutrientes aplicados no solo por meio da ARC, à exceção do K, não foram suficientes para proporcionar
acúmulo na camada de 0 a 0,20 m de profundidade e a aplicação de ARC durante quatro meses de
cultivo de azevém, aveia-preta e milheto proporcionou redução nas concentrações de P disponível, Ca e
Mg trocáveis no solo.

Palavras chave: Coffea arabica L. preparo do café, proteção ambiental, pós colheita.
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