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Uma das hortaliças folhosas mais consumidas no Brasil e no mundo 
é a alface, sendo utilizada principalmente em sua forma in natura em 
saladas e pratos de restaurantes.

Possui alta perecibilidade resultante do alto teor de água, grande 
área foliar e pouca reserva de substrato, exigindo abastecimento 
freqüente e considerável trabalho de limpeza quando adquiridas, 
apresentando pouca praticidade para o consumidor.

Um dos problemas é a perda que ocorre em razão da depreciação 
da qualidade devido à deterioração, causada por danos físicos, como 
amassamentos ou cortes, e biológicos, por ação de agentes externos 
como doenças.

Face ao exposto, observa-se a necessidade de otimização dos 
processos de colheita e pós-colheita de hortaliças no Brasil, visando as 
reduções dos danos mecânicos decorrentes da colheita, a minimização 
das perdas na pós-colheita e a manutenção da qualidade desde a 
colheita.

O presente trabalho verificou a influência de processos de colheita 
diferenciados em quatro tipos de alface (Repolhuda Americana 
‘Graciosa’, Solta Crespa ‘Vanda’, Solta Lisa ‘Marcela’ e Solta Crespa 
‘Lavínia’) com objetivo de minimizar os danos e prolongar a vida útil, 
dentro dos padrões seguros e legais de consumo.

Metodologia
Foram estudados quatro tipos de cortes, sendo eles o corte do 

produtor, corte com raiz, corte na transição caule-raiz e corte entre o 
início da zona radicular e primeira inserção de folha.

Figura 1. Tipos de cortes estudados: Corte do produtor (CP), com raiz 
(CR), corte na transição caule raiz (C1) e corte entre o início da zona 

radicular e a primeira inserção de folha (C2).

Foram analisadas quatro cultivares de alface, quatro sistemas de 
colheita sendo feitas cinco repetições para cada, totalizando 80 
plantas de alface analisadas.

As análises se dividiram em caracterização físico-química, com 
acidez titulável, clorofila, perda de massa, pH, sólidos solúveis totais e 
vitamina C e caracterização sensorial, com os parâmetros cor, frescor, 
danos mecânicos, brilho e aspecto geral.

Ambas as análises foram feitas ao longo de nove dias de 
armazenamento e a avaliação da qualidade sensorial foi realizada por 
doze provadores treinados

Resultados

Para análise dos resultados inicialmente verificou-se a normalidade 
dos dados amostrais. A seguir, para os dados normais, procedeu-se 
com a análise de variância a fim de identificar a existência de 
diferenças entre os grupos. Constatada a diferença, foi então realizado 
o teste de Tukey para comparação das médias. Os testes estatísticos 
foram realizados adotando-se grau de confiança de 95%. Esse 
procedimento foi realizado com o auxílio do pacote estatístico 
ASSISTAT®.

 Para caracterização físico-química e sensorial, cada tratamento  
gerou grande quantidade de resultados impossível de serem aqui 
expostos. Dessa maneira, como exemplo, apresenta-se, na tabela 1 e 
figura 2, algumas análises. 

Conclusão

Tabela 1.Valores de acidez titulável. Figura 2. Perfil Sensorial da Alface 
'Graciosa'.

Quanto aos sistemas de colheita estudados, recomenda-se o 
tratamento corte 1 (transição caule-raiz) para as alfaces ‘Graciosa’, 
‘Vanda’ e ‘Marcela’. Para a alface ‘Lavínia’, recomenda-se o sistema 
de colheita representado pelo corte do produtor.

Houve redução contínua da qualidade das plantas de alface sendo 
que, no 6° dia, as plantas, em todos os tratamentos, foram 
consideradas inaceitáveis quanto a sua aquisição, com exceção da 
alface ‘Lavínia’ no tratamento com raiz e corte 2. Todavia, no 9° dia de 
armazenamento todas as amostras foram consideradas impróprias 
para o consumo.
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