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A utilizayao de borra de cafe na agriculrura domestica e uma pnitica popular, apesar de nao 
existir evidencia cientifica da sua efectividade ou mesmo seguranya. A borra de cafe e urn 
residuo organico ainda com uma importante quanti dade de cornpostos, alguns dos quais 
com bioactividade, como sejam a cafeina ou os acidos clorogenicos. 
Na sequencia de urn projecto que pretende dar resposta it seguranya e efectividade desta 
pratica, 0 presente trabalho pretende avaliar a influencia da borra de cafe na integridade do 
sistema fotossintetico. Para 0 efeito foram cultivadas alfaces (Lactuca sativa) em terra com 
diferentes percentagens de borra de cafe (0-40%), tendo sido avaliado a tear em pigmentos 
fotossinteticos da planta, parametros simultaneamente com importancia nutricional 
(caroten6ides) e indicativos do estado oxidativo da planta. 
As plantas foram recolhidas ap6s 60 dias de crescimento (a contar desde a transplante) e 
imediatamente avaliadas para 0 seu tear em humidade. Para cada percentagem de borra de 
cafe foram avaliadas 7 plantas. Os teores em claro fila (a e b) e caroten6ides foram 
avaliados nos extractos metan61icos das folhas frescas, internas e externas, segundo Ozerol 
e Titus. I 
Os resultados demonstram uma reduyao crescente no teor de todos os componentes 
analisados com a aumento da quantidade de borra de cafe incorporada na terra de cultivo. 
Mesmo com urna quanti dade reduzida de borra de cafe (5%) as reduyoes em relayao ao 
controlo sao ja siguificativas. Estas alterayoes sao indicativas da perda de integridade do 
sistema fotossintetico: a reduyao dos caroten6ides constitui uma perda de fotoprotecyao do 
sistema fotossintetico , enquanto a perda de clorofilas podera ser ja indicativo de dana neste 
mesmo sistema. 
Estes resultados demonstram que a incorporayao de borra de cafe na terra, sem qualquer 
tratamento previo, parece induzir alterayoes nos vegetais, tomando por exemplo as alfaces, 
mostrando-se importante verificar que outros parametros estao alterados, nomeadamente 
os associados ao stress oxidativo. 
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