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RESUMO 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma das hortaliças mais cultivada em sistema hidropônico 

no país, dado aumento da demanda hortaliças frescas minimamente processadas nos 

médios e grandes mercados. A manutenção da qualidade destes produtos é um fator 

fundamental, pois o consumidor exige um produto fresco, de aspecto saudável, com boas 

características de cor, bem como outros atributos sensoriais desejáveis na sua aparência. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar os atributos sensoriais da alface hidropônica cv. 

Elba, minimamente processada e armazenada sob duas temperaturas de refrigeração. 

Foram utilizadas 40 plantas inteiras de alface cultivadas em hidroponia, colhidas pela 

manhã, pré-resfriadas a 5ºC e sanitizadas em solução de hipoclorito de sódio a 2% por 3 

minutos, lavadas e cortadas em tiras de 1 cm com faca de aço inoxidável. Após o 

processamento mínimo, procedeu-se à embalagem de porções de 100 gramas, sendo 

armazenadas em câmaras BOD às temperaturas de 2±1oC e 10±1oC, umidade relativa 85 

± 5%, que representam as condições recomendadas e as encontradas no varejo. A 

avaliação dos atributos sensoriais (cor, brilho, odor, textura e sabor) da alface foi realizada 

aos 0; 3; 7 e 10 dias, utilizando equipe de sete provadores selecionados pela aptidão 

superior em discriminar as características em estudo. As duas temperaturas se mostraram 

eficientes na manutenção da maior parte das qualidades sensoriais 3 dias após o 

processamento mínimo, sendo observado a partir de então um melhor desempenho do 

armazenamento a 2ºC. 
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ABSTRACT - Sensorial analysis of minimally processed hydroponic lettuce cv. Alba 

stored under two different temperatures of refrigeration. 

The lettuce (Lactuca sativa L.) is one of the vegetables more cultivated in hidroponic 

system in the country, given increase of the demand vegetables fresh minimally processed 

in the medium and big markets. The maintenance of the quality of these products is a 



fundamental factor, because the consumer demands a fresh product, of healthy aspect, 

with good characteristics color, as well as other desirable sensorial attributes in its 

appearance. This work had as objective to evaluate the sensorial attributes of the 

hidroponic lettuce cv. Elba, minimally processed and stored under two different 

temperatures of refrigeration. Were used 40 plants of lettuce cultivated in hidropony, 

picked by the morning, caught a cold to 5ºC and hygienized in solution of sodium 

hypochlorite at 2% for 3 minutes, washed and cut in ribbons of 1 cm with inoxidable steel 

knife. After the minimum processing, was proceeded to the packing of portions of 100 

grams, being stored in cameras BOD to the temperatures of 2±1oC and 10±1oC, relative 

humidity 85 ± 5%, that represent the recommended conditions and found them in the 

retail. The evaluation of the sensorial attributes (color, shine, scent, texture and flavor) of 

the lettuce was accomplished at the 0; 3; 7 and 10 days, using team of seven fitting room 

selected by the superior aptitude in discriminating the characteristics in study. The two 

temperatures were shown efficient in the maintenance of most of the sensorial qualities 3 

days after the minimum processing, being observed starting from then a better acting of 

the storage for 2ºC. 
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INTRODUÇÃO 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma das hortaliças mais cultivada em sistema hidropônico 

no país, dado aumento da demanda hortaliças frescas minimamente processadas nos 

médios e grandes mercados. A manutenção da qualidade destes produtos é um fator 

fundamental, pois o consumidor exige um produto fresco, de aspecto saudável, com boas 

características de cor, bem como outros atributos sensoriais desejáveis na sua aparência 

(MAISTRO, 2001, FREIRE JÚNIOR et al., 2002). 

A importância desta cultura na dieta do brasileiro é considerável, uma vez que 

tradicionalmente é consumida “in natura” nas saladas cruas, guarnições e entradas, e 

cozida em sopas, guisados e molhos, cujo valor nutricional é expresso na riqueza de 

fibras, açúcares solúveis, sais minerais, vitaminas C e A, que em muitos casos constitui a 

fonte básica destas vitaminas na alimentação de crianças e adolescentes de famílias de 

renda mediana e baixa (FREIRE JÚNIOR et al., 2002; MENEZES et al., 2004).  

O preço acessível da alface cultivada em sistema hidropônico aliado ao bom nível de 

aceitação da hortaliça fresca tornaram o processamento mínimo uma alternativa de 

agregar valor ao produto, que poderá ter um maior participação na dieta do consumidor, 

dada a facilidade de preparo em menor tempo (MENEZES et al., 2004; YURI et al., 2004).  



Entretanto, o processamento mínimo pode levar à perda das qualidades que tornam a 

alface fresca atrativa ao consumidor, sendo necessário estabelecer estratégias de 

logística e refrigeração nos pontos de venda que possam diminuir a depreciação dos 

atributos sensoriais do produto em exposição (MAISTRO, 2001; YURI et al., 2004). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar os atributos sensoriais da alface hidropônica tipo 

crespa cv. Elba, minimamente processada e armazenada sob duas temperaturas de 

refrigeração. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas 40 plantas inteiras de alface cultivadas em hidroponia, colhidas pela 

manhã, pré-resfriadas a 5ºC e sanitizadas em solução de hipoclorito de sódio a 2% por 3 

minutos, lavadas e cortadas em tiras de 1 cm com faca de aço inoxidável.  

Após o processamento mínimo, procedeu-se à embalagem de porções de 

aproximadamente 100 gramas acondicionadas em bandejas de isopor e envoltas em filme 

de PVC, armazenadas em câmaras BOD às temperaturas de 2±1oC e 10±1oC, umidade 

relativa 85 ± 5%, que representam, respectivamente, as condições ótimas recomendadas 

e as encontradas nos pontos de venda a varejo. 

A avaliação dos atributos sensoriais da alface foi realizada aos 0; 3; 7 e 10 dias, utilizando 

equipe de sete provadores selecionados pela aptidão superior em discriminar as 

características em estudo. Amostras do produto foram codificadas e oferecidas aos 

provadores em cabines individuais de cor branca iluminadas com luz branca imitando a 

luminosidade natural. 

Os atributos sensoriais cor, brilho, odor, textura e sabor foram avaliados em escala 

estruturada de nove centímetros, cujos pontos extremos correspondem a estádios 

contrastantes referentes a cada atributo. As notas conferidas pelos provadores foram 

tabuladas, e as médias submetidas à análise de variância e comparadas pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos atributos sensoriais cor e brilho revelam que as alterações foram percebidas 

pelos provadores aos 7 dias quando a amostra fora submetida à temperatura de 10ºC, e 

aos 10 dias quando submetida à temperatura de 2ºC (Tabela 1). Quando os atributos 

analisados foram o odor e o sabor da alface minimamente processada, foi percebida 

alteração no odor característico da alface 3 dias após o processamento, sendo que após 

10 dias o tratamento a 10ºC se mostrou menos eficiente; segundo a análise dos 

provadores o sabor não sofreu alterações significativas para as duas temperaturas, sendo 

percebida alteração para o tratamento a 10ºC somente no 10o dia (Tabela 1). Foi 



percebida alteração na textura a partir do 7º dia para o tratamento a 2ºC, sem que se 

observassem alterações significativas no sabor. Para o atributo brilho, ocorreram 

alterações a partir do 3º dias nas duas temperaturas de armazenamento.  

As duas temperaturas se mostraram eficientes na manutenção da maior parte das 

qualidades sensoriais 3 dias após o processamento mínimo, sendo observado a partir de 

então um melhor desempenho do armazenamento a 2ºC. 
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Tabela 1. Média das notas atribuídas para a alface hidropônica cv. Elba minimamente processada, 
embalada em bandeja de isopor e filme de PVC, durante armazenamento a 2oC e 10oC. Vitória da 
Conquista, Laboratório de Biotecnologia da UESB, 2006. 

 Tempo de Armazenamento (em dias) 

3 7 10 Atributo 

Sensorial 

0 

2ºC 10ºC 2ºC 10ºC 2ºC 10ºC 

Cor 5,77 a 5,12 a 5,20 a 5,35 a 4,96 b 5,42 b 4,65 c 

Brilho 5,67 a 5,06 b 5,01 b 4,82 b 4,77 c 4,16 b 4,13 c 

Odor 6,74 a 5,99 b 5,76 b 5,60 b 5,08 c 5,65 b 4,65 c 

Textura 4,44 a 5,02 a 4,83 a 5,19 b 5,12 a 5,26 b 4,66 a 

Sabor 4,99 a 4,98 a 4,94 a 5,25 a 4,97 a 5,29 a 3,71 b 

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste 
Tukey. 
 


