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No processamento dos frutos do cafeeiro, utiliza-se água para a lavagem, o descascamento/despolpamento e
a desmucilagem, necessários para se obter um café de melhor qualidade, além da diminuição da área do
terreiro e tempo de secagem. O descarte desta água constitui uma água residuária rica em sólidos totais que,
se manejados inadequadamente, podem provocar sérios problemas ambientais. O conhecimento das
características físicas e químicas das águas residuárias da lavagem e despolpa dos frutos do cafeeiro é de
grande relevância para determinar o nível de tratamento a ser utilizado para a sua disposição no meio ambiente.
Se a água residuária for disposta em cursos d’água, a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) exigida pela
Legislação Ambiental de Minas Gerais (Deliberação Normativa da COPAM n°10/86) é de 60 mg L-1, ou que a
eficiência do sistema de tratamento seja superior a 85%. Se for disposta no solo como fertirrigação, o cálculo
da lâmina a ser aplicada deve ser baseado no nutriente de maior disponibilidade contido na água. Desta forma,
o presente trabalho teve como objetivos caracterizar física e quimicamente a água residuária de duas espécies
do gênero Coffea: o Coffea arabica L. e o Coffea canephora Pierre (Conilon), bem como caracterizar a água
residuária recirculada no despolpamento das duas espécies. De acordo com os dados obtidos, observou-se
uma maior concentração de sólidos nas águas residuárias do processamento dos frutos de cafeeiro Conilon do
que no de Arábica. Isto se deve ao fato de que os frutos do Conilon, por apresentarem um mesocarpo menos
aquoso, apresentam menor diâmetro. Nesse caso, para um mesmo volume de material, há uma maior massa
de frutos Conilon do que de frutos Arábica em processamento. Como a quantidade de água utilizada nos
lavadores e processadores é baseada apenas no volume de frutos processados, o processamento do Conilon
proporciona contato da água com maior massa de frutos, apresentando maior quantidade de sólidos. A qualidade
química dos grãos, entretanto, é bem diferente, já que as águas de processamento do Arábica apresentaram,
invariavelmente, maiores concentrações dos nutrientes. Quanto à caracterização da água recirculada, pôde-
se verificar, que os valores das características químicas e físicas presentes nas águas residuárias do
processamento de frutos das duas espécies apresentadas do gênero Coffea foram notadamente maiores
quando houve recirculação da água residuária, comparativamente aos da água não recirculada, o que indica
que a recirculação, como forma de economia deste insumo, deve aumentar, ainda mais, seu potencial poluente,
além de comprometer a qualidade do grão. Dessa forma, é conveniente que se faça um tratamento preliminar
e, ou, primário na água para que se possa fazer a sua recirculação no sistema sem que haja perda de eficiência
do processo e até mesmo qualidade do produto.
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