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Resumo: A proposta do trabalho atual é proporcionar e 

garantir a gradativa limpeza dos rios e a manutenção, ou 

mesmo aumento, da disponibilidade de água potável nos 

próximos anos visto que este recurso se mostra cada vez mais 

escasso em nosso planeta e é fundamental para a existência da 

vida terrestre. O assunto já tomou proporções globais e o 

mundo teme e sente os efeitos da crise hídrica, dessa forma, 

faz-se necessário que medidas sejam tomadas para que as 

poucas reservas de águas mundiais não se esgotem ou tornem-

se impróprias para consumo humano. Com esse intuito foi 

desenvolvido o OZON 1.0, um protótipo de estação de 

tratamento de efluentes e agrotóxicos por ozonização, para 

cuidar de poluentes resultantes da atividade agrícola, que se 

utiliza de um kit de robótica educacional de Lego e um 

ozonizador. Esperamos que o nosso trabalho possa ajudar a 

desinfetar o máximo possível da água mundial. 

Palavras Chaves: Água, Ozonização, Agrotóxicos, Efluentes, 

Poluentes, Agricultura,  

Abstract: The proposal of this Project is to provide and ensure 

the gradual depollution of rivers and upkeep, or even increase, 

the availability of tap water in a near future due the fact this 

resource is becoming scarce in our planet and it’s fundamental 

for the existence of earthling life. The topic has global 

proportion and the world fears and fells the effects of the water 

crisis, having said that, taking measures in order to avoid the 

emptying or pollution of the few water reserves throughout the 

world is a necessary act. With this in mind the OZON 1.0 was 

developed, a prototype of a effluents and pesticides treatment 

station by ozonization, a method used to clean waters 

contaminated by agricultural activities, which uses a Lego 

educational robotics kit and an ozonizer. We hope that our 

project will help to clean the maximum of global water. 
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Introdução: Com o crescente índice de poluição do meio 

aquático mundial, e ,consequentemente, a diminuição da 

quantidade de água potável, diversos países decretaram estado 

de emergência em períodos de secas prolongadas.Com o intuito 

de evitar futuros problemas foi desenvolvido o OZON 1.0. 

Entre os estudos que tornaram o conteúdo teórico do projeto 

possivel existem aqueles que relatam a interação quântica do 

ozônio, oxidação e desativação, com agrotóxicos específicos 

[Neto, França e Ferreira, 2010], outros que esquematizam a 

ação do oxidante com os pesticidas em alimentos [Mariane 

Ávila, 2015]. Com considerável importância, também há as 

normas sobre os processos de aplicação dos agentes químicos 

[Lei federal no 7.802, de 11 de julho de 1989 e Decreto 

nº 4.074] e artigos sobre sua produção e seus efeitos, tanto 

benéficos quanto maléficos. Em outros estudos já foram feitos 

testes sobre a efetividade do ozônio, sua segurança, e sua 

utilização em diversos setores, como vem ocorrendo com 

tratamento de piscinas ou água potável, mas nenhum desses 

buscam uma visão mais abrangente e se limitam a tratar 

pequenos quantigentes de água. Para efetivamnete solucionar o 

problema de poluição nos rios é necessário um grande 

tratamento de água em larga escala, localizado nos principais 

poluidores. Logo, este projeto foi pensado para tratar efluentes 

da produção agrícola, evitando que esses resíduos naturais e 

químicos atingam as vias aquáticas e contaminem o rio. 

1 O TRABALHO PROPOSTO 

O OZON 1.0 é um robô desenvolvido para tratar grandes 
quantidades de água através do processo de ozonização 
que consiste em misturar à água o alótropo de oxigênio 

ozônio (O3), conhecido por ter grande capacidade oxidante, 
a fim de purificar o líquido contaminado por agrotóxicos e 
micro-organismos. Na idealização do grupo, o robô irá 
possuir uma bomba de água em uma de suas extremidades 
e uma saída na outra para que a água possa entrar e sair 
do robô. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

  Nosso robô é constituido por uma maquete, onde tentamos 

reproduzir um cenário de plantação. Utilizamos um kit de 

robótica Ev3 e materiasis reciclaveis para a construção da 

mesma, o que por sua vez será um protótipo de como o 

ozonizador será usado, ou seja, representaremos na maquete o 

modo de como o ozonizador funcionará, esperando assim que a 

quantidade de água poluida possa ser amenizada, e por sua vez, 

os alimentos contaminados por ela possam parar de ser 
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consumidos. Nenhum teste ainda foi realizado, pois como já foi 

dito, ainda está em fase de protótipo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
    Esperamos que o nosso robô cumpra seu devido trabalho, 

fazendo o processo de ozonização corretamente, ou seja, 

fazendo com que o ozônio leve as impurezas e consiga limpar 

todos os elementos derivados da agricultura. 

 

4 CONCLUSÕES 

     Nosso projeto tem como pontos fortes, a descontaminação 

da água, utilizando um processo químico. Em um contraponto 

um ponto fraco é que não será acessível a todas classes sociais, 

pois irá ter um custo um pouco elevado. Confiamos que o 

nosso trabalho possa resolver o problema da contaminação da 

água com o envolvimento de fertilizantes, e que essa água, que 

por sua vez é utilizada nos alimentos que consumimos possa 

vim com menos impurezas. 
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