
Ozono na agricultura
soluções com futuro



Desinfeção ecológica do ar água e superfícies

O mundo da agricultura está sempre em busca de soluções e tecnologias mais avançadas 

que facilitam a vida dos agricultores, sempre numa perspetiva ecológica, sem danificar o 

produto e oferecendo vantagens que os coloquem um passo mais à frente em relação à 

concorrência.

O que é o ozono ?

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.



Benéficos na aplicação do Ozono

A utilização do ozono e os seus benefícios são inumeráveis no mundo da 
agricultura, gerando economia de custos, algo que o restante dos 
concorrentes nem sequer consegue remotamente.
Estas são as principais vantagens do OZONO no uso agrícola:

■ Fornece oxigenação máxima à água "REDOX +", atingindo água pura e 
saudável.

■ Graças à oxigenação extra, aumenta a vitalidade da planta.

■ Obtém-se uma melhoria natural na coloração da planta e do produto, 
sem adição de qualquer substância.

■ Melhora o enraizamento no solo, tornando a planta com grande vigor.

■ Evite a formação e proliferação de doenças, que causam muitos 
problemas. É um biocida inofensivo espalhado pela água na planta.

■ Reduz a utilização de fertilizantes até 50% e o replantio, devido as suas 
propriedades estimulantes, adicionadas à água e evita o abuso destes.

■ Reduz ou elimina o uso de produtos fitossanitários que são prejudicais 
para a saúde do consumidor, do ambiente e da própria planta.

■ A renovação da terra não é necessária com tanta frequência graças à 
contribuição do oxigênio da água, reduzindo custos.

■ Economia em horas de trabalho para recuperar a terra.



Tratamento Foliar

Ao aplicar a água ozonizada diretamente nas folhas, no caule e nos 

frutos, doenças graves são eliminadas com sucesso, e de um modo 

completamente natural.

O ozono aplicado diretamente elimina efetivamente qualquer tipo de 

fungo, bactéria, vírus, parasitas, esporos, ácaros, protozoários, e mesmo  

insetos, larvas e ovos, que são as principais causas das doenças e pragas.



Enraizamento Poderoso

Aplicando o ozono na água de irrigação, penetra no solo, 

sulfatando-o e aumentando a concentração de oxigênio nas 

camadas superiores.

A raiz absorve o oxigénio presente no solo, juntamente com outros 

minerais, estimulando o crescimento e promovendo um melhor 

enraizamento.



Benefícios:

✔ 100% orgânico

✔ Sem produtos químicos, sem resíduos

✔ Não altera o pH

✔ Poupança de mão-de-obra

✔ Maior produção em plantas, e frutos

✔ Previne doenças

✔ Oxigena as raízes

✔ Enraizamento poderoso

✔ Neutraliza contágios

✔ Reduz a perda de plantas

✔ Acelera o processo de crescimento da planta

✔ Reduz o consumo de fertilizantes em 50% 



CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS



OZONO - AS PRINCIPAIS VANTAGENS

● Desinfetante forte. O potencial oxidante do ozono é alto. Ele está entre os quatro principais oxidantes. Na prática, é o segundo mais 

forte depois dos radicais hidroxilo;

● 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. Numa situação normal utilizam-se 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.



Desinfetar é limpar, de modo a destruir ou impedir o crescimento de doenças portadoras de microrganismos. Por isso, um 

desinfetante é um agente, como calor, irradiação ou produto químico que desinfeta destruindo, neutralizando ou inibindo o 

crescimento de microrganismos portadores de doenças.

"O nível mínimo de eficácia num desinfetante moderno é 100% de morte de 6 log10 de um organismo"

O SIGNIFICA DESINFECTAR ?



O QUE SE CONSEGUE:

• Plantas e raízes com mais vigor.
• Aumento da superfície das raízes e das folhas.
• Maior ancoragem das raízes ao terreno.
• Maior taxa de recuperação de plantas danificadas.
• A proteção contra contágios, reduz a mortalidade das plantas.
• Maior resistência as pragas.
• Desenvolvem-se muito mais rápido.
• O Ozono, porque destrói as moléculas da parede celular, faz 
com que os microrganismos não desenvolvam resistência ao 
mesmo.

PORQUÊ OZONO?

PARA OBTER

• Maior floração.
• Frutos simétricos, sem deformações.
• Maior produção por planta.
• Frutos de maior tamanho e peso.
• Frutos com mais sabor, mais consistentes e mais suculentos.
• Cores mais vivas.
• Redução do tempo de produção.
• Ao variar a biologia do solo, são melhor aproveitados os 
componentes orgânicos.

BENEFÍCIOS

✔ Maior produção.

✔ Períodos mais curtos para cada colheita.

✔ Menor consumo de agua.

✔ 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.



Calor Peróxido de hidrogénio Hipoclorito Pesticidas Ozono UV

O QUE TRATAR ÁGUA ÁGUA ÁGUA PLANTAS AR/ÁGUA/SOLO/PLANTAS ÁGUA

VANTAGENS
• Sem produtos 
químicos
• Método eficaz para 
reutilização de água

• Substância inorgânica
• Sem COD adicionado
• Baixo custo de consumo 
• Sem resíduos 

• Substancia inorgânica
• Sem COD adicionado
• Baixo custo de 
consumo

• Controlo de pragas
• Método confiável

• Agente higienizante eficaz
• Baixas concentrações 
• Produzido no local
• Não requer 
armazenamento
• Baixa pegada
• Sem resíduos

• Sem produtos 
químicos

DESAFIOS

• Alto consumo de 
energia
• Requer combustível 
externo
• Alta manutenção

• Tempo de vida limitado
• Problemas potenciais 
de EHS relacionados ao 
manuseio

• Problemas potenciais 
de EHS relacionados ao 
manuseio
• Normalmente requer
controle de pH

• Tóxico
• Limites baixo nos 
efluentes
• Problemas de 
manuseio e EHS

• Instalação mecânica
• Garantir concentração 
suficiente

• Alta manutenção
• Não pode tratar 
CQO ou pesticidas
• Limpeza frequente

COMPARAÇÃO DAS TÉCNICAS DE TRATAMENTO UTILIZADAS



Calor
Peróxido de 
hidrogénio

Hipoclorito Pesticidas Ozono UV

Consumo 
Energia

Alto - - - Baixo -

Manuseio de 
prod.químicos

Não - - - Não Não

MANUTENÇÃO Alto Alto - - Baixo Alto

CUSTO
CONSUMIVEIS

- Baixo Baixo - Nenhum -

TÓXICO - - cancerígeno Sim - -

SUBTÂNCIA
INORGÂNICA

- Sim Sim - Sim -

RESIDUOS - Não Sim - Não -

EFECTIVIDADE
Bom para a 

reutilização de água
- -

Bom para controlo 
de pragas

Muito alto -

PROBLEMA DE 
EHS*

- Potencial problema Potencial problema Sim - -

*EHS – Regulamentos ambientais, de saúde e segurança

COMPARAÇÃO DAS TÉCNICAS DE TRATAMENTO UTILIZADAS



CONCLUSÃO

A EU quer apostar numa PAC que continue a assegurar segurança e qualidade alimentar, apoiando fortemente o modelo agrícola 
europeu, único no mundo,  assentando em nove objetivos:

• assegurar um rendimento justo para os agricultores
• aumentar a competitividade
• reequilibrar os poderes na cadeia alimentar
• colaborar na luta contra as alterações climáticas
• proteger o ambiente
• preservar a paisagem e a biodiversidade
• apoiar a renovação geracional
• promover zonas rurais dinâmicas
• proteger a qualidade na alimentação e na saúde

A tecnologia do ozono vai ao encontro desses objetivos, sendo uma das ferramentas fundamentais para que a futura PAC seja uma
realidade, porque com a implementação desta tecnologia é possível fazer o que nenhuma outra faz, melhorar a produção, de um modo
sustentável, protegendo o ambiente e a biodiversidade, preservando os solos e diminuindo a utilização de recursos naturais.

Isto porque previne e trata doenças sem recurso a químicos e sem deixar resíduos, os agrotóxicos, reduzindo ou eliminando a utilização 
de agroquímicos, favorecendo o enraizamento, reduzir os consumos de água, aumentar a qualidade dos produtos (sabor, textura, 
tamanho), aumentar a quantidade e peso dos produtos, eliminar a gestão de resíduos perigosos resultantes das embalagens geradas,
eliminar os períodos de segurança, eliminar a utilização de EPI específicos, proteger a saúde dos consumidores e profissionais. 

O ozono é e será a tecnologia incontornável para quem quer apostar em explorações agrícolas modernas, rentáveis, sustentáveis, 
saudáveis, ecológicas, e seguras. 



Direção Técnica

José Pedro Alves de Pinho Pereira Sampaio

Engenheiro
Universidade do Minho

Mestrado integrado em Engenharia Biológica
Gestão do ciclo da água. I+D. 

Otimização de processos de tratamento de águas



A OZONOTECH® é uma marca portuguesa de soluções com base na tecnologia de Ozono (O3).

A FuncionalST®, empresa proprietária da marca Ozonotech®, tem a sua sede em Braga e desenvolve 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 OZONOTECH® resulta de uma parceria com um fabricante de geradores de ozono europeu, com mais de 35 anos de experiencia no 

mercado e inúmeras instalações com sucesso em diversas áreas.

Os equipamentos da OZONOTECH® são fabricados na Europa, 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.

QUEM SOMOS ?



OUTRAS CERTIFICAÇÕES

CERTIFICAÇÕES DE FÁBRICO

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.

A ozonotech® é uma marca registada da empresa:

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

info@ozonotech.pt

Ou visite o site:

www.ozonotech.pt

2018

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.

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

