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A utilização do ozono em cervejeiras

é um importante elemento no 

controle microbiológico, fator crítico 

para o processamento e produção 

de cerveja de qualidade.

A tecnologia de ozono usa um 

processo de esterilização a frio, por 

isso economiza água e energia. O 

ozono substitui de forma eficiente 

produtos químicos, vapor e água 

quente no processo de desinfeção 

de equipamentos e materiais. 

OZONO 
Desinfetante orgânico de equipamentos

O ozono usado nas cervejeiras é um 

desinfetante de fonte dedicada e 

produzido no local através de 

geradores de ozono. Outra vantagem 

do ozono é que depois de usado, ele 

passa rapidamente à forma de 

oxigénio, não deixando subprodutos 

ou resíduos químicos. 

Este processo atua diretamente na 

qualidade do produto permitindo 

que o cervejeiro tenha condições 

adequadas para a produção num 

ambiente controlado impedindo a 

proliferação de bactérias, mofo e 

outros micróbios em paredes, pisos, 

equipamentos, lavagem de barris, 

lavagem de botas e luvas.



● Lavagem de barris;

● Lavagem de garrafas;

● Linhas de transferência;

● Paredes e pisos;

● Tanques de fermentação;

● Bom tratamento da água;

● Micro oxigenação;

● Lavagem de ferramentas;

O ozono misturado com a água (água ozonizada) permite um 
amplo uso nas cervejeiras, tais como:

APLICAÇÃO DO OZONO NAS CERVEJEIRAS



SOBRE O NÓS

Desenvolvemos soluções á 
medida da sua necessidade 

CONTACTE-NOS !

● Desinfeção completa e segura em contato com superfícies;

● Desinfeta com água fria, reduzindo o custo de energia e água;

● Linhas de transferência;

● Acessível, pode ser produzido em grandes concentrações;

● pH neutro;

● Ecologicamente correto – reduz a água residual e não deixa subprodutos   

prejudiciais;

● Preserva a integridade do produto final, sem prejudicar o sabor ou a qualidade;

● Produzido localmente e conforme o necessário - sem armazenamento, 

compra, mistura ou desperdícios.

BENEFICIOS DO OZONO

A sua utilização proporciona amplos benefícios nas cervejeiras, 
tais como:



POUPE TEMPO, ÁGUA E DINHEIRO

ENXAGUAR
LIMPEZA

com

QUÍMICOS
ENXAGUAR

PODE SER EVITADO

CALOR
ou

QUÍMICOS
ENXAGUAR

DESINFEÇÃO
com

OZONO

Enxaguamento final 
com água

Método de desinfeção

Desinfeção final com ozono 
– A água será reutilizada no 

primeiro enxaguamento

SEM enxaguamento final

REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA

NÃO NECESSITA DE QUIMÍCOS 

O ozono não deixa resíduos químicos. Assim não há 

necessidade de enxague com água após a desinfeção 

estar completa. A limpeza e o higienização é um 

grande consumidor de água, e qualquer cervejeira 

pode economizar até 10% do total de água. 

Igualmente importante é que todos produtos 

químicos podem ser eliminados, no processo de 

higienização. A água quente pode ser substituída por 

água fria com ozono, reduzindo significativamente os 

custos de energia.

DESINFEÇÃO RÁPIDA 

O ozono é o agente desinfetante mais eficaz 

disponível comercialmente. É até 3.000 vezes mais 

eficaz do que o hipoclorito e o ácido peracético. Nós 

excedemos taxas de eliminação microbiana 

necessárias mais rápidas e em apenas 1 ppm 

concentração em comparação com outros produtos 

químicos de desinfeção. Assim terá a garantia de água 

de processo e equipamentos livres de bactérias, em 

questão de minutos. 

Utilize o ozono. Isso reduzirá instantaneamente o 
custo da água, custo de energia, custo de 
produtos químicos, impacto ambiental e vai 
aumentar o tempo de atividade da produção.



SOBRE NÓS…

A O3T  é uma marca portuguesa que  desenvolve soluções com base na tecnologia 

de Ozono (O3).

Desenvolvemos soluções tecnológicas (eco-frendly) estando perfeitamente 

enquadrada com as diretrizes da Comissão Europeia e o seu novo “Green Deal” por 

uma sociedade mais ecológica e um ambiente mais saudável promovendo a 

economia circular.

A O3T OZONOTECH® resulta da vontade de inovar e apresentar no mercado 

soluções tecnológicas mais ecológicas, mais eficientes e mais adaptadas aos desafios 

atuais.

As soluções da O3T OZONOTECH® são fabricadas em Portugal, com componentes 

europeus e que cumprem os regulamentos em vigor sobre os geradores de ozono e 

também a marcação CE para o tratamento de ar e água.

O setor agrícola, e todos os outros que dele dependem diretamente, são o nosso 

principal foco e onde pretendemos ser uma referencia de excelência tecnológica e 

contribuir para a modernização do setor em Portugal de uma forma sustentável e 

mais ecológica.



CERTIFICAÇÕES DE FÁBRICA

QUALIDADE AO SERVIÇO DA TECNOLOGIA
Qualidade, serviço e os melhores conselhos
Nossa empresa possui o certificado padrão UNE-EN ISO 9001: 2008
O LGAI Technological Centrer, SA
certifica o sistema de gestão da qualidade para:
Projeto, fabricação, distribuição, instalação e 
comissionamento e manutenção de equipamentos geradores de 
ozono.

Cumprimos o regulamento AENOR UNE-400-201-94 sobre geradores de ozono, UNE-EN 1278: 1999, 
UNE 100030: 2001 e a marcação CE para o tratamento de ar e água.

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU SOLICITAR 
UM ORÇAMENTO ENVIE UM E-MAIL PARA:

info@ozonotech.pt

Ou visite o site:

www.ozonotech.pt

(Certificações do fabricante)

mailto:info@ozonotech.pt
http://www.ozonotech.pt/

