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Resumo 

O consumo in natura de morango orgânico está comprometido pela 
suscetibilidade dos frutos à contaminação microbiológica. É necessária a adoção de 
métodos que sejam eficientes, de tal forma a garantir a segurança do produto. O gás 
ozônio surge como uma alternativa à utilização de produtos clorados na indústria de 
alimentos. Objetivou-se avaliar o efeito da água ozonizada em diferentes condições 
sobre microrganismos na pós-colheita de morango, além de avaliar possíveis efeitos na 
qualidade físico-química durante o armazenamento. Utilizaram-se morangos da 
variedade "Portola" — sem a utilização de agroquímicos na produção. Os morangos 
foram divididos em três lotes: gás ozônio dissolvido em água na concentração de 45 mg 
L-1 e 20 mg L-1 e borbulhados por 40 min e, por último, um lote que não foi submetido à 
imersão em água ozonizada. Em seguida os morangos foram armazenados em câmara 
fria a 5 °C. As análises dos frutos foram realizadas no dia da ozonização e a cada três 
dias até o nono dia de armazenamento. Foi avaliado a presença de Salmonella spp., 
coliformes totais, E. coli, bolores e leveduras e aeróbios mesófilos, todos expressos em 
log (UFC g-1). As variáveis qualitativas avaliadas foram: perda de massa fresca, pH, 
sólidos solúveis totais, acidez total titulável, relação SST/ATT e coloração. Adotou-se 
Delineamento Inteiramente Casualizado em esquema fatorial 3x4, sendo três 
tratamentos e quatro períodos de armazenamento (0, 3, 6 e 9), com três repetições. 
Inicialmente realizou-se análise de variância e posteriormente análise de regressão. A 
água ozonizada foi eficiente no controle de microrganismos, principalmente no que se 
refere a aeróbios mesófilos. Em relação à qualidade físico-química dos morangos 
armazenados, a água ozonizada não afetou expressivamente as variáveis qualitativas. A 
utilização de água ozonizada pode se tornar um método promissor no controle de 
microrganismos e na manutenção da qualidade físico-química de morangos 
armazenados. 
 
Palavras-chave: Fragaria x ananassa, microbiologia, regressão, ácidos, açúcares, 
coloração. 
 
Abstract 

Effect of ozonized water in different concentrations on the control of 
microorganisms and on the physical-chemical quality of stored strawberry. 

The in natura consumption of organic strawberry is compromised by the 
susceptibility of the fruits to the microbiological contamination. It is necessary to adopt 
methods that are efficient in order to guarantee the safety of the product. Ozone gas 
appears as an alternative to the use of chlorinated products in the food industry. The 
objective of this study was to evaluate the effect of ozonated water on different 
conditions on microorganisms in strawberry post-harvest, besides evaluating possible 
effects on the physical-chemical quality during storage. Strawberries of the "Portola" 
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variety were used, without the use of agrochemicals in production. The strawberries 
were divided into three lots: ozone gas dissolved in water at 45 mg L-1 and 20 mg L-1 
and bubbled for 40 min and finally a batch that was not subjected to immersion in 
ozonated water. The strawberries were then stored in a cold room at 5 °C. Fruit analyzes 
were carried out on the day of ozonization and every three days until the ninth day of 
storage. The presence of Salmonella spp., Total coliforms, E. coli, molds and yeasts and 
aerobic mesophiles, all expressed as log (UFC g-1) were evaluated. The qualitative 
variables evaluated were: mass loss, pH, titratable acidity, soluble solids, SS/TA ratio 
and color. A completely randomized design was used in a 3x4 factorial design, with 
three treatments and four storage periods (0, 3, 6 and 9), with three replications. 
Initially, we performed variance analysis and regression analysis. The ozonated water 
was efficient in the control of microorganisms, especially with regard to aerobic 
mesophiles. Regarding the physicochemical quality of stored strawberries, the ozonated 
water did not ex-pressively affect the qualitative variables. The use of ozonated water 
can become a promising method in the control of microorganisms and in the 
maintenance of the physical-chemical quality of stored strawberries. 
 
Keywords: Fragaria x ananassa, microbiology, regression, acids, sugars, coloration. 
 
Introdução 

A cultura do morangueiro começou a desenvolver-se economicamente no Brasil 
no final da década de 1950, em Minas Gerais — onde foi se adaptando a diversos 
climas e solos. Chegou ao Distrito Federal na década de 1960, através de produtores de 
origem japonesa vindos de São Paulo; obtiveram relativo sucesso devido à altitude da 
região, cerca de 1.000 m acima do nível do mar, e condições climáticas favoráveis, 
temperaturas mais altas no verão e inverno ameno e seco (Henz, 2010). Atualmente a 
olericultura é uma das principais atividades agrícolas e econômicas para pequenos 
produtores no Distrito Federal, cuja área cultivada é de aproximadamente 6.500 
hectares/ano. O morango é uma das principais culturas no contexto social e econômico 
do Distrito Federal, pois é uma olerícola — no contexto do sistema de produção —, que 
possui um alto valor agregado e geração de empregos na região (Emater-DF, 2011). 

O consumo in natura de morango orgânico está comprometido pela 
suscetibilidade dos frutos à contaminação microbiológica. As más práticas de manejo 
do cultivo, manipulação dos frutos sem um devido controle, o uso de matéria orgânica 
sem os devidos processos de compostagem entre outros fatores, tem permitido a 
contaminação dos frutos de morango por patógenos que, ao serem consumidos, podem 
causar infecções e danos à saúde humana, além de perdas no armazenamento das 
características qualitativas (Bollen, 1985; Oshita, 2012). Há uma grande importância 
nas etapas da cadeia produtiva do morango, em que os frutos devem ser conservadas as 
propriedades físico-químicas, tais como pH, acidez total titulável, coloração e sólidos 
solúveis, além de controlado e/ou inibido o desenvolvimento de microrganismos 
patogênicos e deteriorantes, que comprometem a sanidade do produto. A vida de 
prateleira do morango é limitada, entre 5 e 7 dias, devido especialmente à alta atividade 
microbiana e respiratória (Aguayo et al., 2006; Nascimento & Silva, 2010). Diante 
desses fatos é necessária a adoção de métodos que sejam eficientes na redução de 
microrganismos, tanto patogênicos como deteriorantes, de tal forma a garantir a 
segurança do produto e, consequentemente, reduzir a velocidade do processo de 
deterioração. Dentre as propriedades desejadas para um sanificante Lelieveld et al. 
(2003) destacam que: devem possuir largo espectro antimicrobiano, ser de fácil uso, não 
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possuir propriedades tóxicas e irritantes, além de ser de baixo custo — economicamente 
viável. 

O gás ozônio (O3), ou oxigênio triatômico, é uma forma alotrópica do oxigênio, 
que pode ser produzida naturalmente como resultado de relâmpagos ou radiação 
ultravioleta (Kim et al., 1999). O gás ozônio surge como uma alternativa à utilização de 
produtos clorados na indústria de alimentos, pois os compostos clorados possuem 
algumas desvantagens no tratamento de água e na indústria de alimentos, tais como a 
formação de compostos mutagênicos e carcinogênicos na água e/ou superfície de 
contato dos alimentos (Lazarova et al., 1999). Salienta-se que o ozônio foi classificado 
como GRAS (Generally Recognized as Safe) nos Estados Unidos e liberado como 
agente antimicrobiano pelo FDA (Food and Drug Administration) para uso em 
alimentos, tanto na forma gasosa quanto dissolvido em água (FDA, 2001). Dentre os 
compostos encontrados na natureza, o gás ozônio se destaca por apresentar o segundo 
maior potencial de oxidação (2,07 mV); essa característica torna o ozônio um forte 
agente antimicrobiano com grande aplicabilidade na indústria de alimentos e um dos 
mais potentes sanitizantes conhecidos (Güzel-Seydim et al., 2004; Novak & Yuan, 
2007). A utilização de água ozonizada na sanitização de frutas e hortaliças ainda é 
pouco evidenciada quando comparado às aplicações do ozônio na forma de gás. Kim et 
al. (2003) e Di Bernado & Dantas (2005) relatam que a ozonização da água vai 
depender de diversos fatores, tais como: cinética de decomposição em meio aquoso, teor 
de matéria orgânica na água, temperatura da água e o pH do meio. 

Diante de tudo que foi exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito 
sanitizante do ozônio dissolvido em água para o controle de microrganismos em 
morango e avaliar possíveis alterações na qualidade físico-química durante o 
armazenamento. 

 
Material e Métodos 

Utilizaram-se morangos da cultivar "Portola", cultivados na cidade de 
Brazlândia, DF, Brasil. A área de cultivo está localizada a 1200 m de altitude, e nas 
coordenadas geográficas de 15°65'25" de latitude Sul e  longitude 48°10'92" W. Os 
frutos foram colhidos à mão em seu ponto de maturação comercial, devidamente 
selecionados, sendo descartados frutos com lesões. Foram então levados para o 
Laboratório de Pré-Processamento e Armazenamento de Produtos Vegetais na 
Universidade de Brasília – DF, em dezembro de 2016. 

O gás ozônio foi obtido por meio de um gerador de ozônio (Modelo 0&L 5.0 
RM) baseado no método de descarga por barreira dielétrica (DBD) – efeito corona. No 
processo de geração do ozônio, foi utilizado como insumo oxigênio (O2) com grau de 
pureza de aproximadamente 90%, isento de umidade, obtido de concentrador de 
oxigênio acoplado ao gerador de ozônio. Foi utilizado duas concentrações de ozônio, 
uma de 45 mg L-1 e vazão de 1 L min-1 e outra concentração de 20 mg L-1 e vazão de 1 
L min-1; para a primeira concentração de ozônio o tempo de borbulhamento em água foi 
de 40 min, enquanto que na segunda concentração o tempo de borbulhamento foi de 20 
min. Para ozonização utilizou-se 3,0 L d’água, dividido em dois recipientes de 1,5 L 
cada, esse processo foi repetido para cada um dos tratamentos. A quantificação do 
ozônio dissolvido na água foi realizada em fotômetro SAM CHEMetrics, Modelo I-
2019, com faixa de medição de 0,01 a 5,0 mg L-1. 

Os frutos, devidamente selecionados, foram divididos em três lotes. O 
experimento consistiu de três tratamentos, sendo duas diferentes concentrações de gás 
ozônio na água e 7,5 min de contato da água ozonizada com os morangos (tempo de 
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imersão), além da testemunha do experimento, que não passou por nenhum processo de 
sanitização. Incialmente os frutos foram acondicionados em recipiente de vidro com 
capacidade de 3,0 L e imersos em água por 7,5 min. Finalizado esse período, efetuou-se 
a drenagem da água. Em seguida, os frutos foram acondicionados em embalagens de 
polietileno retangulares (18 cm x 12 cm), transparentes e identificados de acordo com 
cada tratamento, com 3 repetições. Em cada uma das embalagens foram colocados 
aproximadamente 100 g de morango. Armazenaram-se em câmara climática tipo B.O.D. 
na temperatura de 5±1 ºC. Foram realizadas análises microbiológicas e físico-químicas 
imediatamente após os tratamentos e a cada três dias até o dia 9 de armazenamento (0, 
3, 6 e 9 dias de armazenamento).  

Utilizou-se o sistema PetrifilmTM (3M Company, St. Paul, MN, USA), conforme 
orientação do fabricante para contagem de bolores e leveduras (YM), aeróbios 
mesófilos (AC), coliformes totais e Escherichia coli (EC 6404). Destaca-se que essa 
técnica foi testada em morango fresco por Jordano et al. (1995) para esses 
microrganismos, sendo obtido resultado satisfatório. Para a contagem de Salmonella 
spp., utilizou-se o protocolo descrito pela Instrução Normativa número 62, do 
Ministério da Agricultura. Os resultados foram expressos em log (UFC g-1).  

Na avaliação da qualidade dos morangos foram avaliados a perda de massa 
fresca, pH, acidez titulável, sólidos solúveis (°Brix), relação entre sólidos solúveis e 
acidez titulável (SST/ATT) e coloração dos morangos. A perda de massa fresca foi 
determinada pela diferença entre a massa inicial e a massa final com balança digital e 
expressa em porcentagem da massa inicial. O pH foi determinado com o potenciômetro 
Digimed Mod. DM21. Utilizou-se aproximadamente 10 gramas de amostra triturada e 
homogeneizada em 100 mL de água destilada. Utilizou-se aproximadamente 10 gramas 
de amostra triturada e homogeneizada em 100 mL de água destilada para análise de 
acidez titulável – determinada de acordo com as normas descritas pelo Instituto Adolfo 
Lutz, (2008). Efetuou-se a titulação com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N 
padronizada até o ponto de viragem equivalente a pH 8,2, utilizando-se potenciômetro 
Digimed Mod. DM21. Os resultados foram expressos em porcentagem de ácido cítrico. 
Os sólidos solúveis foram determinados no refratômetro digital Atago (Modelo 1T). Os 
resultados foram expressos em °Brix, de acordo com a AOAC (2002). A partir dos 
valores obtidos referentes a sólidos solúveis e acidez titulável foi possível a obtenção da 
relação SST/ATT. 

A coloração dos morangos foi avaliada usando o colorímetro ColorQuest® XE 
da HunterLab. O equipamento foi devidamente calibrado e os valores foram tomados da 
polpa dos frutos, realizando-se duas leituras das amostras de cada repetição. Com os 
valores das coordenadas L, a e b foi possível obter parâmetros relacionados à saturação 
da cor (C), à tonalidade (h) e diferença de cor (ΔE): 

! = # (%& + (&)!!          
h = arctang)(b/a)!!         
!" = $ [ &'&( ) + +'$+( ) + (-'$-()²]!!     

Em que: 
a = mensurável em termos de intensidade de vermelho e verde; e 
b = mensurável em termos de intensidade de amarelo e azul. 
L0, a0 e b0 são os valores obtidos no tempo zero. 

Adotou-se Delineamento Inteiramente Casualizado em Esquema Fatorial 3x4, 
sendo três tratamentos e quatro períodos de armazenamento (0, 3, 6 e 9 dias), com três 
repetições. Inicialmente realizou-se análise de variância e posteriormente análise de 
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regressão. Para análise de variância utilizou-se o programa ASSISTAT 7.7 e o software 
SigmaPlot v. 10 para a obtenção das equações e plotagem dos gráficos. 
 
Resultados e Discussão 

Antes da imersão dos morangos em água ozonizada quantificou-se o ozônio 
residual, obtendo-se valores de 3,43 mg L-1, para a concentração inicial do gás ozônio 
de 45 mg L-1, borbulhados por 40 min; e 1,90 mg L-1 para a concentração inicial do gás 
ozônio equivalentes a 20 mg L-1, borbulhado por 20 min. A decomposição do ozônio 
em meio aquoso é caracterizada por uma rápida diminuição da concentração inicial, 
com uma fase posterior na qual a concentração de ozônio diminui segundo uma cinética 
de primeira ordem, sendo que os radicais hidroxila (OH) são os principais produtos 
desta decomposição (Kim et al., 2003; Almeida et al., 2004). A solubilidade do gás 
ozônio em meio aquoso dependerá também do conteúdo de matéria orgânica no meio, 
pois, quanto menor a concentração de matéria orgânica, maior será o tempo de meia 
vida do ozônio em água. Grande parte dos processos de desinfecção ocorre via ozônio 
molecular (O3) — via direta. Entretanto, processos de oxidação, predominantemente, 
ocorrem por meio dos radicais hidroxila (OH) — via indireta (Khadre et al., 2001). 

Não foi detectada a presença de Salmonella spp. e E. coli nos morangos. A 
contagem de coliformes totais não permitiu inferir sobre a capacidade da água 
ozonizada controlar microrganismos desse grupo, nas diferentes condições adotadas. 

Houve diferença significativa (p<0,01) para contagem de aeróbios mesófilos e 
para contagem de bolores e leveduras em decorrência da interação tratamento e período 
de armazenamento de morangos. Na Figura 1 encontram-se os valores referentes à 
contagem de aeróbios mesófilos (Fig. 1a), bolores e leveduras (Fig. 1b), expressos em 
log (UFC g-1), em morangos imersos em água ozonizada em diferentes condições e 
armazenados a 5 ºC. No Quadro 1 encontram-se as equações das regressões ajustadas e 
respectivos coeficientes de determinação referentes à contagem de aeróbios mesófilos e 
de bolores e leveduras em função do período de armazenamento. 

Os frutos não ozonizados permaneceram com contagem de aeróbios mesófilos 
elevada e superior aos dois tratamentos ao longo de todo período de armazenamento, 
obtendo-se contagem final estimada equivalente a 7,0 ciclos log (Fig. 1a). O tratamento 
com água ozonizada na concentração de 3,43 mg L-1 e tempo de imersão de 7,5 min, 
apresentou contagem inferior aos demais tratamentos ao final do período de 
armazenamento. Nessa condição, a contagem de aeróbios mesófilos foi equivalente a 
5,5 ciclos log, o que implica em diferença 1,5 ciclos log, quando se comparou com o 
resultado obtido nos frutos não ozonizados. Tais resultados podem ser explicados pelo 
elevado poder oxidativo do ozônio (Kim et al., 1999). Rodgers et al. (2004) 
compararam a eficácia do ozônio, soluções de cloro e ácido peroxiacético em maçãs, 
morangos, melão e alface contaminados com E. coli O157:H7 e Listeria 
monocytogenes. Segundo esses autores a maior redução na população desses 
microrganismos utilizando-se ozônio. Beltrán et al. (2005) avaliaram o uso de água 
ozonizada em alface e obtiveram redução na contagem de aeróbios mesófilos 1,8 ciclos 
log quando comparada com o resultado obtido no produto não ozonizado, depois de 13 
dias de armazenamento a 4 °C. 

Observou-se expressivo incremento na contagem de bolores e leveduras em 
todos os tratamentos, ao longo do período de armazenamento (Fig. 1b). Destaca-se, 
entretanto, a diferença observada quando se comparam os resultados obtidos nos frutos 
não ozonizados com aqueles imersos em água ozonizada na concentração de 3,43 mg L-

1 com tempo de imersão de 7,5 min. Nos frutos não ozonizados, a contagem de bolores 
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e leveduras foi de 7,8 ciclos log, enquanto que o valor obtido para a concentração de 
3,43 mg L-1 foi de 7,3 ciclos log — implicando numa pequena diferença de 0,5 ciclos 
log (Fig. 1b). A água ozonizada tem sido testada no controle de bolores e leveduras em 
produtos de origem vegetal. Alexopoulos et al. (2013) avaliaram a eficiência de ozônio 
dissolvido na água no controle de bolores e leveduras em alface e obtiveram redução de 
2,14 ciclos log, quando se adotou a concentração de 0,5 mg L-1, por período de 
exposição de 30 min. Aguayo et al. (2013) obtiveram, para contagem de leveduras, 
redução em torno de 1,0 ciclo log em tomate, adotando-se concentração do ozônio 
dissolvido na água de 0,4 mg L-1, por 3 e 5 min. 

Obteve-se variação significativa (p<0,01), para as variáveis: perda de massa (%), 
teor de sólidos solúveis (°Brix), relação SST/ATT e pH (Fig. 2 e Quadro 2), porém, não 
houve diferença significativa (p>0,05) para variável acidez total titulável. 
Expressivamente houve pouca variação para as variáveis sólidos solúveis (°Brix), 
relação SST/ATT e pH (Fig. 2). Em geral, observou-se maior perda de massa nos frutos 
imersos em água ozonizada (Fig. 2a). Os tempos de imersão adotados podem ter 
influenciado a perda de massa dos frutos, uma vez que o morango se destaca por ter 
tecido delicado. A maior perda de massa nos frutos pode está associado a possíveis 
danos ocasionados pelo ozônio, que possui um alto poder oxidativo. Ao se elevar a 
concentração do ozônio ou o período de exposição, podem-se acarretar danos no 
produto (Kim et al., 2003; Novak & Yuan, 2007). Apesar de obter tais resultados no 
presente trabalho é importante destacar que há diversos trabalhos na literatura em que o 
ozônio, tanto na forma gasosa quanto dissolvido na água, é capaz de reduzir o 
percentual de perda de massa de frutas e hortaliças ao longo do armazenamento. Zhang 
et al. (2011) observaram uma diminuição significativa na perda de massa de morangos 
ao longo de 20 dias de armazenamento ao se utilizar uma concentração de gás ozônio de 
4 ppm. Liu et al. (2016) observaram que, ao utilizarem água ozonizada, na concentração 
de 1,4 mg L-1 e tempo de contato de 5 e 10 minutos, houve uma redução da perda de 
massa de maçãs frescas depois dois dias de armazenamento. 

Em relação à coloração da polpa dos frutos, obteve-se diferença significativa 
(p<0,01) em decorrência da interação entre tratamento e período de armazenamento 
para as variáveis: saturação (Fig. 3a), tonalidade (Fig. 3b) e diferença de cor (Fig. 3c); 
No Quadro 3 estão expressas as equações de regressão com os respectivos coeficientes 
de variação. Verificou-se redução da saturação (Fig. 3a) de cor na polpa dos frutos em 
todos os tratamentos, não sendo possível associar tal comportamento à imersão em água 
ozonizada. Quando se analisaram os resultados de diferença de cor (Fig. 3b) da polpa 
dos frutos, observou-se aumento em todos os tratamentos ao longo do armazenamento, 
sendo a tendência mais acentuada nas polpas dos frutos imersos em água ozonizada na 
concentração de 1,90 mg L-1 com tempo de imersão de 7,5. 
 
Conclusões 

Pode-se concluir, a partir dos resultados obtidos, que a utilização de água 
ozonizada é uma importante alternativa para a conservação de morangos armazenados 
nas condições adotadas no trabalho. Em geral, a água ozonizada foi capaz de reduzir a 
contagem de microrganismos, principalmente no que se refere a aeróbios mesófilos. Em 
relação à qualidade físico-química dos morangos armazenados, a água ozonizada, nas 
condições adotadas, não afeta expressivamente a perda de massa fresca, pH, sólidos 
solúveis totais, acidez total titulável, relação SST/ATT e variáveis referentes à cor. 
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Figura 1 - Contagem em log (UFC g-1) de aeróbios mesófilos (a) e de bolores e 
leveduras (b) — em morangos imersos ou não por 7,5 min em água ozonizada em duas 
diferentes concentrações residual e armazenados a 5°C. 
 
 

!
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Quadro 1 - Equações de regressão ajustadas e respectivos coeficientes de determinação 
(R²) referentes à contagem de aeróbios mesófilos, e de bolores e leveduras em morangos 
imersos ou não em água ozonizada em duas diferentes concentrações residual e 
armazenados a 5 °C. 

Variável Tratamento Equações de Regressão ajustadas R² 

Aeróbios Mesófilos 
Testemunha ! ̂ = 6,5379 - 0,0539X + 0,0111X² 0,97 
3,43 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 5,9867 - 0,2439X + 0,0215X² 0,98 
1,90 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 5,7319 - 0,1808X + 0,0277X² 0,61 

Bolores e Leveduras 
Testemunha ! ̂ = 4,8673 + 0,5860X - 0,0294X² 0,90 
3,43 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 5,7238 + 0,0184X + 0,0174X² 0,97 
1,90 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 5,6112 - 0,0962X + 0,0368X² 0,99 

!
!
!

  

  
!
Figura 2 - Perda de massa (%) (a), sólidos solúveis totais (°Brix) (b), relação SST/ATT 
(c) e pH (d) em morangos imersos ou não em água ozonizada em diferentes condições e 
armazenados a 5 °C. 
 
 

!
!
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Quadro 2 - Equações de regressão ajustadas e respectivos coeficientes de determinação 
(R²) referentes à perda de massa (%), sólidos solúveis totais (°Brix) e relação SST/ATT 
em morangos imersos ou não em água ozonizada em duas diferentes concentrações 
residual e armazenados a 5 °C. 

Variável Tratamento Equações de Regressão ajustadas R² 

Perda de Massa (%) 
Testemunha ! ̂ = 0,5825 - 0,1473X + 0,1840X² 0,94 
3,43 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = -0,4681 + 1,1688X + 0,0934X² 0,98 
1,90 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 0,3655 + 0,6073X + 0,1927X² 0,99 

SST (°Brix) 
Testemunha ! ̂ = 6,2177 + 0,0837X - 0,0057X² 0,96 
3,43 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 6,2372 - 0,0754X + 0,0145X² 0,92 
1,90 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 6,1972 - 0,0193X + 0,0006X² 0,82 

 

SST/ATT 

Testemunha ! ̂ = 5,9650 + 0,1839X - 0,0305X² 0,97 
3,43 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 5,9572 - 0,0315X - 0,0028X² 0,81 
1,90 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 5,9907 + 0,0285X - 0,0099X² 0,99 

 

pH 

Testemunha ! ̂ = 3,2667 - 0,0333X + 0,0037X² 0,17 
3,43 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 3,2800 - 0,0233X + 0,0019X² 0,28 
1,90 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 3,3883 - 0,0706X + 0,0065X² 0,88 

!

   
!
Figura 3 - Saturação (a), Tonalidade (b) e Diferença de cor (c) em polpa de morangos 
que foram imersos ou não em água ozonizada em diferentes condições e armazenados a 
5 °C. 
 
Quadro 3 - Equações de regressão ajustadas e respectivos coeficientes de determinação 
(R²) referentes à saturação, tonalidade e diferença de cor em polpa de morangos que 
foram imersos ou não em água ozonizada em duas diferentes concentrações residual e 
armazenados a 5 °C. 

Variável Tratamento Equações de Regressão ajustadas R² 

Saturação 
Testemunha ! ̂ = 35,3329 - 0,0934X - 0,1070X² 0,84 
3,43 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 36,2129 - 0,7816X - 0,0102X² 0,87 
1,90 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 37,1658 + 0,0316X - 0,1506X² 0,91 

Tonalidade 
Testemunha ! ̂ = 28,2636 + 0,6890X - 0,1138X² 0,33 
3,43 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 30,5447 - 0,2884X - 0,0272X² 0,26 
1,90 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 29,1086 + 0,3479X - 0,0688X² 0,14 

 

Diferença de cor 

Testemunha ! ̂ = - 0,0157 + 1,1829X 0,99 
3,43 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = 0,4154 + 1,2268X 0,98 
1,90 mg L-1 (7,5 min) ! ̂ = - 0,4192 + 1,5991X 0,99 

!
 
 
 




