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Introdução  

O café é um produto agrícola de grande importância no comércio mundial, sendo 
maioritariamente produzido nas regiões tropicais e consumido, principalmente, na 
Europa e Estados Unidos da América (António, 2008). No entanto, a produção desta 
cultura encontra-se associada a geração de uma grande quantidade de resíduos de 
baixo valor, que acabam sendo enviados para aterro sanitários sem qualquer 
tratamento (Ferreira, 2011). Entre os resíduos da produção desta cultura destaca-se 
a borra de café que contêm elevadas concentrações de açúcares, matéria orgânica, 
compostos orgânicos e inorgânicos com grande potencial poluidor (Ferreira, 2011). 
Contudo, ainda segundo o autor, embora a utilização desta por disposição de 
pequenas quantidades diretamente no solo ou por mistura em pilhas de compostagem 
seja uma prática bastante mencionada, ainda existe pouca evidência científica da sua 
efetividade ou mesmo segurança para a produção de outro alimento para consumo 
humano. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial de utilização da borra 
de café para a produção de mudas de alface, analisando-se as consequências sobre 
a germinação de sementes e crescimento inicial de plântulas (potencial alelopático) e 
desenvolvimento das mudas. 

 

Material e Métodos  

Para a realização de todos os ensaios foram coletados 30 kg de borra de café 
em estabelecimento comercial de Campo Grande, MS, sendo o material foi para 
secagem por duas semanas em temperatura ambiente. Para a avaliação do potencial 
alelopático da borra sob a germinação de sementes de alface, o extrato bruto aquoso 
da borra de café foi obtido via turbolise, obedecendo à proporção de duas partes de 
borra para dez partes do solvente obtendo-se assim a concentração de 20% do 
extrato, que permaneceu em repouso por 24 horas na geladeira, sem presença de luz. 
Após este período, o extrato foi submetido a banho de ultra-som (UNIDQUE®, 1450) 
por duas horas e mantido novamente em repouso sem a presença de luz por mais 48 
horas em geladeira. O extrato foi filtrado (funil de vidro e algodão) em balão 
volumétrico de 200 mL e submetido à análise de pH, com o auxílio de um pHmetro de 
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bancada (Quimis®, modelo Q400 AS). Em sequência o extrato bruto foi utilizado para 
preparar as concentrações diluídas de 2,5, 7,5, 15 e 30%, utilizadas para os testes de 
germinação e crescimento. Para avaliar se lavagens consecutivas da borra de café 
resultaria em atenuação do efeito positivo/negativo na germinação e crescimento das 
plantas de alface, o mesmo procedimento descrito acima foi realizado com uma 
segunda lavagem (extração) da mesma borra utilizada inicialmente. 

Os bioensaios de germinação foram conduzidos em gerbox, contendo uma folha 
de papel mata borrão com 7 mL das soluções nas concentrações de 2,5, 7,5, 15 e 
30% do extrato bruto resultante da primeira e segunda lavagem da borra de café. 
Como controle procedimento similar foi realizado, utilizando-se 7 ml de água destilada. 
Em seguida foram semeadas 100 sementes de alface por gerbox, utilizando-se quatro 
repetições para cada tratamento. As caixas contendo as sementes foram mantidas 
em temperatura constante de 25° C, com fotoperíodo de 12 h por sete dias (Brasil, 
2009). Avaliou-se avaliado o tempo médio de germinação (TMG) e a porcentagem 
final de germinação. Nos bioensaios de crescimento foi utilizada a metodologia 
descrita por (Macias et al. (2000). Após a germinação em água destilada, tendo como 
critério a protrusão radicular de no mínimo 2,0 mm de comprimento, foram 
selecionadas 80 plântulas (quatro repetições de 20 plântulas), para cada tratamento, 
sendo então transferidas para as caixas gerbox contendo os tratamentos. Após cinco 
dias, mediu-se o comprimento da raiz e do hipocótilo/coleóptilo das plântulas. 

Para a avaliação da produção de mudas foi realizado um experimento com 
delineamento inteiramente casualizado. A borra utilizada foi lavada três vezes com 15 
l de água por lavagem seca em local arejado, sendo revolvida diariamente para 
secagem uniforme. Utilizou-se sementeiras de isopor contendo os seguintes 
tratamentos: testemunha (substrato comercial), 10, 20 e 30% de borra de café 
misturada ao substrato comercial (Tecnomax). Para cada tratamento foram avaliadas 
8 repetições de 5 plantas, sendo utilizadas sementes peletizadas de alface para a 
semeadura. As mudas foram monitoradas por um mês e posteriormente avaliou-se o 
diâmetro do colo, altura, peso fresco e seco da porção aérea e radicular e número de 
folhas. 

A influência da concentração do extrato (variável contínua) e das diferentes 
extrações (1ª e 2ª – variável categórica) na porcentagem e tempo médio de 
germinação e crescimento de plântulas foi avaliada através de Análise de Covariância. 
A influência de diferentes composições de borra/substrato comercial sob o 
desenvolvimento de mudas de alface foi analisada através de Análise de Variância O 
nível de significância considerado nas análises foi de p < 0,05. 

 

Resultados e Discussão  

A porcentagem de germinação de alface foi negativamente influenciada pelo 
aumento da concentração dos extratos da borra de café, tanto na primeira quanto na 
segunda extração. No entanto, na segunda extração este efeito negativo foi reduzido 
(Figura 1). O tempo médio de germinação apresentou o mesmo padrão em ambas as 
extrações, sendo negativamente influenciado pelo aumento da concentração dos 
extratos utilizados, com menor influência negativa após a segunda lavagem da borra 
(Figura 1). 
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Figura 1 - Efeito de diferentes concentrações do extrato aquoso da borra do café e de 
lavagens consecutivas da mesma sobre: a) germinação (%) e b) tempo médio de 
germinação de sementes de alface. 

 

 
O comprimento do epicótilo foi positivamente influenciado pelo aumento da 

concentração dos extratos. No entanto este efeito não foi mais observado após a 
segunda lavagem da borra (Figura 2a). O comprimento radicular de plântulas de alface 
não foi influenciado nem pela concentração dos extratos obtidos a partir da borra de 
café nem pela lavagem do mesmo (extrações). Assim, não se observou significância 
das regressões avaliando a relação entre o comprimento radicular e aumento de 
concentração dos extratos utilizados (Figura 2b). 

 
Figura 2 -  Efeito de diferentes concentrações do extrato aquoso da borra do café e 
de lavagens consecutivas da mesma sobre: a) comprimento do epicótilo (%) e b) 
comprimento radicular de plântulas de alface. 

 
 
A utilização de diferentes proporções de borra de café adicionadas ao substrato 

comercial para produção de mudas afetou negativamente o desenvolvimento das 
plantas de alface, havendo redução do diâmetro, altura, número de folhas, peso fresco 
e seco da porção aérea e radicular em relação ao tratamento onde foi utilizado 
somente o substrato comercial (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Variáveis de desenvolvimento de mudas de alface produzidas com 
diferentes proporções de borra de café misturadas ao substrato comercial. 

Variável Testemunha 10% 20% 30% 

Diâmetro (mm) 2,244 a 1,057 b 0,989 b 1,034 b 

Altura (cm) 6,255 a 1,770 b 2,263 b 1,783 b 

N° de folhas 6,775a 3,950 b 3,925 b 3,900 b 

Peso fresco parte aérea 1,492 a 0,055 b 0,099 b 0,079 b 

Peso fresco raiz 0,316 a 0,063 b 0,067 b 0,066 b 

Peso seco parte aérea 0,095 a 0,007 b 0,007 b 0,006 b 

Peso seco raiz 0,030 a 0,005 b 0,005 b 0,005 b 
As médias seguidas de mesma letra nas linhas não se diferenciam estatisticamente pelo teste de 
Tukey (p>0.05). 
 

Conclusão  

Extratos aquosos de borra de café apresentam efeito alelopático negativo sobre 
a porcentagem e tempo médio de germinação de sementes de alface, porém esse 
efeito é reduzido por uma segunda lavagem da borra. A utilização da borra misturada 
diretamente ao substrato para a produção de mudas inibe o desenvolvimento das 
plantas de alface. 
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