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INTRODUÇÃO. 
 Variações nos teores de proteína bruta têm sido observados em alface(1). Apesar da cultura não ser considerada como 
uma grande fonte protéica, dependendo do sistema de cultivo e do estado nutricional da planta, poder-se-ia obter um 
alimento mais nutritivo. O objetivo do presente trabalho foi fazer uma avaliação exploratória da distribuição de 
proteína bruta nas várias partes da alface  “crespa”  produzidas em diferentes sistemas de cultivo obtida a partir de 
fontes comerciais. 
MATERIAL E MÉTODOS.  
Foram colhidas plantas de alface da variedade crespa (Verônica) em três diferentes sistemas de cultivo comercial de 
produtores vizinhos à UFRRJ: sistemas orgânico, convencional e hidropônico.  No sistema orgânico, a adubação foi 
feita principalmente com esterco bovino e cama de aves, na dosagem de 20 t/ha. No sistema convencional, além do 
esterco bovino, utilizaram-se 300 kg/ha do formulado 4-14-8. No sistema hidropônico foi utilizada a solução 
nutritiva(2). Em cada sistema foram coletadas 4 plantas, às 7:00 h, no mês de setembro de 1999, com tempo claro e 
temperaturas amenas (20 a 25ºC) nos últimos 3 dias antes da coleta. As plantas foram imediatamente levadas ao 
laboratório e separadas em 8 partes: LV(limbo das folhas velhas); LM (limbo das folhas medianas); LN (limbo das 
folhas novas); NV (nervura central das folhas velhas); NM (nervura central das folhas medianas); NN (nervura 
central das folhas novas);   C (caule); e R (raízes). Após a digestão sulfúrica da matéria seca, o N-total (Kjeldahl) foi 
determinado por destilação da amônia e titulação (3) .  O cálculo da estimativa de N-protéico foi estimado com a 
transformação do N-Kjeldahl para N-total multiplicando-o por 1,1628 (4), e diminuindo-se os valores de N-nitrato, N-
amino e N-amônio. No cálculo do teor estimado de proteína foi utilizado o fator 6,25, assumindo-se que as proteínas 
contém, em média, 16% de nitrogênio (5). A análise estatística foi feita através do programa SAEG, da Universidade 
Federal de Viçosa. Os dados foram transformados por "√x". O teste de médias utilizado foi Tukey a 5% de 
probabilidade. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO.  
Pode-se considerar a alface como uma planta de baixo valor protéico, visto que, assumindo-se o fator 6,25 para 
correção do N-protéico para proteínas, as  alfaces produzidas  sob os sistemas  orgânico, convencional e hidropônico 
apresentaram apenas  0,9%, 1,3% e  1,9% de proteína na parte aérea, respectivamente (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Teores estimados de proteína bruta nas várias partes da planta de alface orgânica, hidropônica e 

convencional.  
Parte da Planta ORGÂNICO HIDROPÔNICO CONVENCIONAL 
 ---------------------------------% proteína ------------------------------- 
Limbo das Folhas Velhas 0,9bcB(a) 1,7aB 1,1bB 
Limbo das Folhas Medianas 1,2abB 2,1bA 2,0aA 
Limbo das Folhas Novas 1,8aB 3,1aA 2,6aA 
Nervura Central das Folhas Velhas 0,2eA 0,5cA 0,2cA 
Nervura Central das Folhas Medianas 0,2eA 0,1dA 0,2cA 
Nervura Central das Folhas Novas 0,3deA 0,4cA 0,5cA 
Caule 0,4cdeA 0,8cA 0,5cA 
Raízes  0,7bcdB 2,2dA 1,1bB 
Parte Aérea 0,9C 1,9 A 1,3B 
(a)  Letras minúsculas comparam partes das plantas e maiúsculas comparam  plantas  de diferentes sistemas de cultivo, 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
 
Os teores mais altos de proteína bruta foram encontrados  nos limbos foliares, principalmente das folhas novas e 
medianas, reduzindo-se nas folhas velhas. Em geral,  variaram de 0,9 a 1,8% na alface orgânica, 1,7 a 3,1% na alface 
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hidropônica e 1,1 a 2,6% na alface convencional. Como esperado, os tecidos das nervuras foliares e do caule 
apresentaram teores estimados de proteína muito baixos, menores do que 0,5%, com exceção  do caule da alface 
hidropônica (0,8%). Esse comportamento reflete a translocação de N das partes mais velhas para as mais novas. 
Tanto na parte aérea como nas raízes, as plantas de alface do sistema hidropônico apresentam teores protéicos mais 
elevados, indicando melhor valor nutritivo em relação aos outros alfaces. Em termos percentuais, a alface no sistema 
hidropônico apresentou 46% a mais de proteína na parte aérea do que no convencional (1,9% na hidropônica contra 
1,3% na convencional), e o dobro do valor encontrado na alface do  sistema  orgânico. Os teores protéicos 
encontrados no presente trabalho estão em consonância com a literatura, que cita um teor médio de 1,3% de proteína 
para o alface “in natura” (1,6).  Apesar da alface hidropônica apresentar teores de N-nitrato livre mais elevados do que 
as alfaces orgânica e convencional (dados não apresentados), pode-se inferir que o teor protéico não sofreu 
interferência do teor de nitrato, visto que o método de digestão Kjeldahl não recupera todo o  nitrato livre. Mesmo 
assim, optou-se por descontá-lo na estimativa do N-protéico, para eliminar qualquer sombra de dúvida.  
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