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A nova solução para 

estufas



Os requisitos de tratamento de água 

em estufas estão a tornar-se mais 

exigentes  em todo o mundo.

A UE está comprometida em 

estabelecer padrões elevados para a 

reutilização de águas residuais em 

todas as estufas.

O objetivo é reduzir a necessidade 

de pesticidas, aumentar o uso da 

água da chuva e maximizar a 

reutilização da água de irrigação - da 

maneira mais sustentável 

possível. Se os volumes de água não 

absorvidos pelas plantas fossem 

tratados e reutilizados, os ganhos 

seriam enormes.

OZONO 
Desinfetante ecológico do ar, água e superfícies

O ozono é um gás e um efetivo 

desinfetante natural composto por 

três átomos de oxigénio, cuja 

principal vantagem, da sua utilização 

na agricultura e na industria 

alimentar é que se decompõem em 

oxigénio depois de atuar. Por 

isso não deixa nenhum tipo de 

resíduo químico, nem na instalação 

nem no produto alimentar.

Um sistema de ozono trata e 

desinfeta grandes volumes de água 

contaminada com rapidez, eficácia e 

baixo custo. Outros benefícios são a 

operação totalmente automática, 

requisitos mínimos de espaço (2 a 3 

m²), matéria-prima gratuita (ar 

ambiente) e a ausência da 

necessidade de transporte, 

armazenamento e manuseamento e 

produtos químicos.



A desinfeção dos solos em estufas é 

realizada usando o mesmo sistema de 

irrigação, sem a necessidade de um 

funcionário intervir no meio. O solo 

absorve a água ozonizada, destruindo 

todas as bactérias e fungos.

Depois de agir, o ozono oxigena o 

solo, aumentando sua qualidade para o 

cultivo.

As moléculas de ozono na água não são 

apenas absorvidas pela terra, mas 

também estão suspensas no ar.

Essas moléculas são responsáveis

por destruir os esporos de diferentes 

tipos de fungos, presentes no ambiente, 

além de bactérias e vírus. 

DESINFEÇÃO COM O OZONO

O ozono é um poderoso desinfetante, tanto dos solos como do ambiente, por 
isso um excelente aliado para uma estufa.



A recirculação e reutilização da água em estufa tem várias vantagens operacionais e 

está associada a uma economia significativa de custos. Como a água de irrigação é 

usada para o cultivo, uma fração do volume não é absorvida pelas 

plantas. Dependendo do tipo de estufa e do tipo de cultura plantada, a fração do 

excesso de água para irrigação é de 20 a 40%. O novo regulamento da UE estipula 

que esse volume deve ser reutilizado em ciclos de irrigação subsequentes. Isso 

apresenta uma série de desafios para o produtor, já que a água re-circulada pode 

estar sujeita a contaminação microbiana. Também é vital poder reter o conteúdo de 

nutrientes.

POUPANÇA COM O OZONO

O ozono é um método atraente, graças à sua capacidade de desinfeção 
altamente potente e às suas características livres de resíduos.



SOBRE O NÓS

Desenvolvemos soluções á 
medida da sua necessidade 

CONTACTE-NOS !

BENEFICIOS DO OZONO

A sua utilização proporciona amplos benefícios, tais como:

✔ 100% orgânico

✔ Maior produção

✔ Períodos mais curtos para cada colheita

✔ Menor consumo de água

✔ O Ozono mantem os gotejadores limpos e desinfetados, evitando 

que se obstruam por contaminações ou por depósitos de bio filme 

(ácidos húmico, fúlvico e tânico)

✔ Neutraliza cianetos, amoníaco, nitritos e ureia

✔ Redução e eliminação de produtos fitossanitários, aumentando a 

qualidade das plantas e dos frutos. Ideal para conversão em Agricultura 

Biológica.

✔ Frutos uniformes, compactos, fortes, maiores e com cores vivas

✔ Pelo fato de terem maior quantidade de açucares, obtém-se frutos mais 

saborosos e com mais cheiro 

✔ O prazo de conservação dos frutos após colheita é maior em condições 

ambientais normais, sem necessidade de adição de produtos químicos



VANTAGENS DO OZONO

Desinfetante forte O potencial oxidante do ozono é alto. Ele está entre os 

quatro principais oxidantes, é o segundo mais forte

Rápida redução de DQO 
e DBO

O tratamento com ozono de resíduos orgânicos        

indesejados reduz efetivamente as cargas orgânicas de 

DQO e DBO da água

Nutrientes não afetados Nutrientes como amónia, fosfato, enxofre e potássio        

permanecem inalterados

Microbiota do solo São utilizadas concentrações de ozono na água de 0,2 

mg/l para  que o microbioma da rizosfera não seja 

afetado; as micorrizas, as tricodermas, os rizóbios, e as 

plant growth promoting bactéria, que são responsáveis 

pela expansão  das raízes e pelo crescimento da planta e 

que evitam a esterilização do solo

Ecológico Decompõe-se em oxigénio, não deixando subprodutos

Produção fácil e 
económica no ponto de 
uso

A tecnologia utilizada permite que os geradores de ozono 

sejam de fácil integração e utilização produzindo in-situ e  

tenham consumos de energia baixos

Seguro Aprovado pela FDA para contacto direto com alimentos



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

(As Certificações apresentadas são propriedade do fabricante dos gerados 
de ozono comercializados pela marca O3T Ozonotech)

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

