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Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a influência de procedimentos de 
manejo como a aeração e troca de água do meio degomante, na composição físico-química e 
sensorial do grão de café despolpado durante a degomagem por fermentação natural. O estudo 
foi realizado em propriedades cafeeiras da Região Sudoeste da Bahia, nos meses de julho e 
agosto de 2005, utilizando-se a espécie Coffea arabica L., variedade Catuaí Amarelo. O café é 
um dos produtos agrícolas cuja qualidade e composição química do grão beneficiado são 
resultado da interação genótipo e ambiente e das condições de manejo na produção e 
processamento após a colheita processamento, requerendo especial atenção, a fim de manter 
preservadas as suas qualidades. Dentre esses fatores, deve-se atentar para os que atuam durante e 
após a colheita, pois esses têm sido apontados como causadores de modificações químicas 
indesejáveis e detrimentais à qualidade do café. Durante o preparo do café despolpado, o grão 
passa por um período de imersão em água, para que a mucilagem ainda aderida ao pergaminho 
seja totalmente liberada. Tal processo é denominado de degomagem. Durante a degomagem do 
café ocorrem fermentações e estas podem ser indesejáveis, alterando a composição química do 
grão e suas características sensoriais. O despolpamento, com retirada da mucilagem por 
fermentação natural, indicou ser o método de preparo de café que menos prejudica a integridade 
das membranas celulares do grão. No entanto, foram realizados poucos estudos sobre as 
transformações físico-químicas que ocorrem no grão durante a degomagem e como os métodos 
de manejo do tanque de degomagem podem influenciar esta composição. O delineamento 
experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com três repetições, em esquema fatorial 
2x2x6 (dois manejos de água do meio degomante, com troca de água do meio e sem troca; dois 
manejos de aeração da solução degomante, com aeração e sem aeração; em seis períodos de 
tempo, momento em que foram realizadas as amostragens). As variáveis índice de coloração, pH 
do grão, condutividade elétrica, peso de 100 grãos e prova de xícara foram utilizadas para indicar 
o mais eficiente procedimento de manejo do meio degomante. Ocorreu a redução do índice de 
coloração do grão, do pH, da condutividade elétrica e do peso de 100 grãos ao longo do período 
de degomagem; porém, os procedimentos de manejo do meio degomante pouco influenciaram 
sobre essas variáveis. A qualidade da bebida variou de mole a bebida rio. Observou-se que o 
tratamento em que não ocorreu aeração do meio e nem troca de água apresentou as maiores 
reduções do índice de qualidade do grão durante a degomagem, porém, não foi possível 
correlacioná-las à composição físico-química do grão. 
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Dentre os inúmeros produtos agrícolas cultivados no território brasileiro, o café destaca-se, desde 
o período colonial, como um importante gerador de emprego e renda. Atualmente, no estado do 
Espírito Santo, o município de Vila Valério é considerado o maior produtor de café conilon, 
onde a estimativa da área cultivada é uma informação que contribui para a  exatidão das 
previsões das suas safras. Neste sentido, imagens geradas por sensores remotos a bordo de 
satélites podem contribuir fornecendo informações, de forma mais rápida, para o planejamento e 
desenvolvimento desta atividade. O objetivo deste trabalho é mapear o parque cafeeiro do 
município de Vila Valério - ES a partir de diferentes produtos orbitais, utilizando o Sistema de 
Processamento de Informação Georeferenciada – SPRING, versão 5.1.6. Para isso, foram 
adquiridas imagens de sensores a bordo dos satélites LandSAT 5/TM, retratando o período de 31 
de maio de 2010, do CBERS – 2B, com data de passagem de 19 de novembro de 2009 e do do 
satélite indiano LISSB para recursos naturais IRSP6. Após a análise cuidadosa dessas cenas, 
foram definidas seis classes temáticas: 1 – Café; 2 – Água; 3 – Fragmento florestal; 4 – 
Pastagem; 5 – Mancha urbana; e 6 – Solo exposto. Foi definido para cada classe um total de 50 
amostras e realizado a classificação do uso e cobertura da terra utilizando a classificação 
supervisionada através do algoritmo Máxima verossimilhança (Maxver). Destaca-se que, nesta 
classificação, o reconhecimento dos padrões espectrais na imagem se faz com base numa 
amostra de área de treinamento, que é fornecida ao sistema de classificação pelo analista.  Este 
trabalho está em fase de conclusão e espera-se, em breve, disponibilizar os seus resultados para a 
comunidade científica interessada na eficiência das técnicas de sensoriamento remoto orbital 
para fins de mapeamento como este especificado. 
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