




O Ozônio ocorre em descargas elétricas, 
porque tem oxigênio e elétrons com energia. 



Origem

• Foi descoberto no século XIX, propriamente na
década de 1840 pelo químico Wemer Siemens;

• Foi utilizado pela primeira vez na medicina na
Primeira Guerra Mundial, o médico alemão
Christian Friedrich utilizou o ozônio no
tratamento de feridas em soldados feridos do
conflito.



Curiosidades

• O ozônio na água mata os vírus 3125 vezes mais
rápido que o cloro.

• O ozônio é a mais potente substância antiviral
conhecida pelo homem.

• É extremamente seguro em dosagens
recomendadas.

• É efetivo contra vírus até mesmo em baixas
concentrações.



Formas de produzir o Gás Ozônio

• Raios Ultravioleta



Formas de produzir o Gás Ozônio

• Descarga elétrica de alta tensão em um campo com oxigênio



Características físicas e químicas

• Gás ozônio é a forma alotrópica do oxigênio;

• É composto por 3 átomos de oxigênio;

• Cor predominante azul;

• Na tabela periódica é representado pelo O3;

• Volátil;

• Instável;

• Oxidante, bactericida, fungicida, e virucida;

• Elimina a super bactéria KPC;





Gerador de ozônio
SAÍDA DO 

OZÔNIO O³

- Entrada  127 - 220 V
- Gerador  de alta tensão 2000V
- Cria   moléculas de 0³ (OZÔNIO)
- Mistura com a  água 
- Como é um gás e altamente volátil, 

se dissolve em 30 segundos  no 
máximo.



Características físicas e químicas

• Para ligar o ozônio, aperte o botão e depois abra a água.

• Após preencher o copo, desligue novamente o ozônio. 

• Se deixar o ozônio ligado ele ficará gerando o gás. 

Quantidade de ozônio gerada: 0,25 mg/litros.



Aplicação do ozônio



Aplicações do gás ozônio na medicina

• A ozonioterapia é reconhecida pelo Ministério da Saúde em países como: Alemanha, Itália e outros 16 países.
Para se ter ideia, Cuba dispõe de 39 centros clínicos de ozonioterapia, enquanto na Rússia a prática é utilizada e
está disponível em todos os hospitais públicos mantidos pelo governo.

• Infelizmente no Brasil a ozonioterapia ainda não é liberada para tratamentos médicos. Mesmo com a falta de
regulamentação no país, médicos brasileiros de diferentes formações utilizam o ozônio em tratamentos.

• A prática da ozonioterapia no Brasil pode ser punida pelo Conselho Federal de Medicina, caso o médico seja
denunciado, pode sofrer um processo administrativo que em última instância, leva à cassação do registro.



Diminuição da contaminação de agrotóxico

• Atualmente o uso excessivo de agrotóxicos na
agricultura brasileira tem trazido grande preocupação
aos especialistas. Muitas pesquisas apontam o uso
descontrolado e ilegal destes produtos químicos no
cultivo de frutas, verduras e legumes.



O risco no consumo de alimentos
com agrotóxicos

• O consumo humano de alimentos com doses de
agrotóxicos está atualmente relacionado a sérios
problemas de intoxicação alimentar, causando
também infertilidade, malformações,
neurotoxicidade, desregulações hormonais, efeitos
sobre o sistema imunológico e sistema neurológico,
além do surgimento de cânceres.

• Dados do DataSUS revelam que de 2007 a 2014
foram registrados mais de 34 mil casos de
intoxicação por causa agrotóxicos no Brasil.



Água ozonizada na eliminação de agrotóxicos em alimentos

• Durante os últimos anos o ozônio tem se destacado em diversas de suas funcionalidades, entre elas a sanitização
de alimentos. Isso porque a cozinha profissional requer maior qualidade, economia de tempo e a menor mão de
obra em seus processos, característicos do tratamento com ozônio.

• Mas além de eliminar com maior eficiência os microrganismos presentes nas frutas, legumes e vegetais, o ozônio
também diminui significativamente a ação dos agrotóxicos sem prejudicar as características próprias desses
alimentos.

• O processo de sanitização e eliminação de agrotóxicos nos alimentos é realizado em poucos passos:
• Retira-se as impurezas visíveis do alimento, como terra e partes envelhecidas.
• Coloca-se submersos os alimentos diretamente na água ozonizada por determinado tempo.
• Retira-se os alimentos já tratados e armazena-os adequadamente.
• O tratamento com ozônio tem se tornado cada vez mais popular e seguro devido aos inúmeros testes realizados

por especialistas. Veja alguns desses resultados do ozônio como descontaminador de frutas, verduras e legumes:



Água ozonizada na eliminação de
agrotóxicos em alimentos

Maçã: Ao sanitizar maçãs com água ozonizada por 15 minutos, foi
possível diminuir em média 73% diversos agrotóxicos encontrados
nas frutas.
Couve: Já nos testes destas hortaliças, foi possível reduzir 53% a
quantidade de agrotóxicos com 30 minutos de imersão em água
ozonizada.

Alface: A redução da concentração de agrotóxicos nas
folhas de alface pode chegar a 58% com somente 10
minutos de imersão
Tomate cereja e morango: 10 minutos também foram
suficientes para reduzir a ação dos agrotóxicos em
cerca de 40% dos resíduos em tomates cerejas e
morangos.



Água ozonizada na eliminação de agrotóxicos em alimentos

Com todas essas informações, concluímos que o ozônio é uma excelente opção para quem deseja servir alimentos 
naturais, eliminando grandemente os níveis de agrotóxicos nas saladas, frutas e verduras.



FAQ (perguntas frequentes)

• O que é água ozonizada?

• R: O ozônio é O3, uma molécula composta por três átomos de oxigênio. O
ozônio é um gás que é de baixa densidade e incolor a temperatura
normal. Se a sua densidade atingir um nível específico, terá um cheiro de
grama fresca e será de azul pálido. O ar é muito fresco, especialmente
após fortes chuvas, e esse é um cheiro de ar de ozônio. Você pode sentir o
mesmo cheiro quando está em uma floresta, sob uma chuva e ao redor do
litoral ou rio. A água ozonizada é criada pela adição de ozônio à água. Os
poderes de oxidação da água ozonizada, a torna um desinfetante
extremamente forte com muitas aplicações.



FAQ (perguntas frequentes)

• Como o ozônio é capaz de remover pesticidas residuais de frutas e
vegetais?

• R: O ozônio é capaz de oxidar muitos compostos orgânicos em dióxido de
carbono, água e outros compostos inofensivos. Os pesticidas, após
contato com O3, serão destruídos e se transformarão em CO2, H2O e
outros compostos inofensivos. No processo de oxidação, o ozônio pode
quebrar as ligações moleculares de pesticidas e decompor a sua fórmula
química, transformando-o em uma substância não tóxica.



FAQ (perguntas frequentes)

• Por que a água ozonizada é efetiva na decomposição de pesticidas?
Qual é o efeito de pesticidas em nossa saúde?

• R: Os pesticidas possuem estruturas químicas, semelhantes às bactérias e
ao fungo. Através da oxidação, o ozônio quebrará a estrutura e prejudicará
a ligação da cadeia de carbono. Isso faz com que os agroquímicos se
decomponham em CO2, H2O e outras substâncias inofensivas. Os
resultados dos testes mostram que o Sanitizante Antibacteriano de Ozônio
pode remover 75% de pesticidas em dez segundos.



FAQ (perguntas frequentes)

• Por que a pele fica suave após a lavagem com ozônio?

• R: O ozônio é tão eficaz na remoção de sujeira quanto na eliminação de
bactérias. Ao lavar as mãos na água ozonizada, o pó e outros materiais
não desejados serão removidos. Isso irá limpar profundamente a sua pele
e deixá-la suave e flexível.



FAQ (perguntas frequentes)

• Existe um limite na utilização do ozônio nos alimentos ou na água, e se
existe, qual esse limite, como posso medi-lo?

• R: Normalmente o indicado é 0,2 ppm.



FAQ (perguntas frequentes)

• Existe mais de um tipo de ozônio na natureza, ou gerado por uma
máquina?

• R: Não. Pode ser gerado na natureza ou por equipamento, mas tudo é
ozônio.



FAQ (perguntas frequentes)

• Para utilizar um gerador de ozônio é necessário autorização por algum
órgão do governo?

• R: Não, desde que seja utilizado para sanitizar água e ar, inclusive é
recomendado.



FAQ (perguntas frequentes)

• Existe um limite para a absorção do ozônio em nosso organismo ?

• R: Sim, quando os níveis de concentração de ozônio no ambiente atingem
o patamar de 1.55 ppm, o possível volume de absorção pelo organismo
humano se torna insalubre.



FAQ (perguntas frequentes)

• A utilização do ozônio na água dispensa a filtragem da mesma?

• R: Não. O Ozônio não elimina a filtragem mecânica.



FAQ (perguntas frequentes)

• Já ouvi dizer que no Brasil é proibida a utilização do ozônio para o
cuidado pessoal, isso procede?

• R: Não, desde que seja utilizado para sanitizar água e ar. O que o Conselho
Federal de Medicina não aprova é a OZONIOTERAPIA em humanos.



FAQ (perguntas frequentes)

• Se eu ligar o módulo de ozônio com o refil alcalino, influencia na
quantidade de alcalinização da água?

• R: Não , nos ensaios percebe-se que quando ativado o ozônio a água
alcalina não diminui o seu pH.
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