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Introdução 

Atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de 

café, sendo responsável por 30% do mercado 

mundial. (ABIC, 2012).  

Após a colheita o fruto do café, deve passar por um 

processo de despolpa, este pode ser realizado de 

duas maneiras: via seca ou úmida. No método 

úmido, os frutos são despolpados a partir de uma 

fermentação controlada que melhora o sabor e o 

aroma da bebida. Porém este processo utiliza 

grandes quantidades de água o que gera resíduos 

ricos em material orgânico poluente. Desta forma 

existe a necessidade do tratamento das águas 

residuárias do beneficiamento do café antes do 

despejo em cursos d’água. 

O presente trabalho propõe o tratamento destas 

águas usando a fotocatálise heterogênea com o 

dióxido de titânio e radiação UV solar e artificial, que 

é um tipo de Processo Oxidativo Avançado (POA). 

Os POAS consistem na geração de radicais 

hidroxila que são altamente oxidante. 

A eficiência do processo foi monitorada 

quantificando-se o decaimento da DQO e da cor das 

águas residuárias do beneficiamento de café. 

Resultados e Discussão 

A comparação dos resultados do decaimento do 

valor da DQO dos seguintes estudos TiO2/UV, 

TiO2/H2O2/UV, H2O2/UV e do controle estão 

apresentados na figura 1 . 
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Figura 1. Comparação da diminuição do valor da 

DQO em função do tempo de irradiação após as 

amostras serem expostas à radiação de (a) 365 nm 

de comprimento de onda máximo e (b) radiação  

solar. 

 

A utilização de TiO2/UV e TiO2/H2O2/UV expostos a 

radiação UV artificial apresentaram remoção de 90% 

da DQO da amostras em 60 minutos. Sob  radiação 

solar, os processos não foram tão eficientes, a 

maior remoção foi encontrada com a combinação 

H2O2/UV no qual o decaimento chegou a 30%. Nos 

estudos de controle, não houve redução significativa 

da DQO das amostras estudadas. 

O monitoramento da cor foi estudado para os 

sistemas com maiores redução de DQO. Estes 

mostraram que a utilização de TiO2/H2O2/UV e 

TiO2/UV artificial são também eficazes na remoção 

da cor bem como a utilização de H2O2/UV solar .A 

diminuição da absorbância e consequentemente da 

cor, está diretamente ligada à remoção da matéria 

orgânica. 
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Figura 2. Decaimento da absorbância após o 

tratamento com radiação de 365 nm de 

comprimento de onda máximo de TiO2/H2O2/UV (a), 

TiO2/UV (b), e H2O2/UV após radiação solar (c). As 

linhas vermelhas representam as amostras antes e 

as linhas azuis após a fotocatálise. 

Conclusões 

A utilização do sistema empregando o 

fotocatalisador TiO2/UV, TiO2/UV/H2O2 para a 

redução da carga orgânica e de cor das águas 

residuárias do beneficiamento de café se mostraram 

eficientes. Os melhores resultados foram 

encontrados usando a radiação UV artificial de 365 

nm com comprimento de onda máximo, embora a 

degradação tenha sido menor empregando a 

radiação solar, devido ao custo envolvido na 

utilização de UV artificial, o emprego da fotocatálise 

sob radiação solar torna-se  atrativa. 
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