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RESUMO

   O nosso grupo de robótica decidiu fazer esse trabalho porque 

nós notamos que os moradores do sertão nordestino não recebe 

a atenção merecida. Então decidimos fazer algo inovador , um 

drone  terrestre que levará água potável para lugares em seca 

.Por exemplo 

Palavras Chaves: Relacione aqui quatro a seis palavras que 

descrevam o seu trabalho. Exemplo: Robótica, Educação, 

Mecânica, Kits Robóticos. 

Abstract: O abstract deve ser uma tradução fiel do resusmo 

para o idioma ingles. 

Keywords: Tradução das palavras-chave para o idioma inglês. 

1 INTRODUÇÃO 

Nos resolvemos tentar resolver o problema da seca porque tem 

varios lugares que nessesita de água resolvemos fazer mais o 

menos um caminhão pipa porem tem bem mais vatangens na 

minha conclusão o nosso robo ajudara muito os lugares em 

secas agente resouvel fazer esse tema pois se nos se posemos 

na situação de quem esta em algum lugar seco veremos que e 

uma situação que pode acontecer ate mortes de desitradação. 

Nosso robo e um drone terrestre que levara água potavel para 

os lugares nessecitados nosso drone não precisara de alguem 

para dirigilo tera sensor de ultrasson caso aparecer algum 

obstaculo ele ira passar por qualquer tipo de relevo não tera 

que carregalo ele e movido a bateria e levara uma quantidade 

de água rasuavel a uma cidade pequena é apenas um prototipo 

2 O TRABALHO PROPOSTO 

Nosso robo sera um drone terrestre que ira de um ponto A para 

um ponto B que sera onde vai ter a seca noz utilizaremos 

sensor ultrasson motor sensor de toque, Ele levara água potavel 

numa velocidade rasuavelmente rapida 60km por hora não 

precisarar de ninguem para dirigilo ele dirige so, so vai ter uma 

pessoa para olha qual e o estado do robo se esta quebrado ou 

não se caio uma pessa, o robo tera camêra caso alguem tentar 

robar, e pro futuro vai ser otimo. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi usado vigas rodas motor sensor de toque sensor ultrasson 

garrafa para simular os botijões de água um ponto forte que 

não vai precisar niguem para dirigilo assim podendo enviar 

água 24 horas por dia e um ponto fraco que pode ser furtado 

pois tem sensor ultrasson que para se aparecer um obstaculo 

como um ser vivo paredes arvores ele conseguirar passar por 

qualquer obstaculo 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estamos construindo 

 

5 CONCLUSÕES 
 

O nosso robô esta otimo segue o caminho direito não falaha 

com o ultrasson eu recomendaria ponto forte ele e resistente 

não precisa ninguem para dirigilo ponto fraco e que tem pouca 

segurança qualque um pode robar mas estamos criando um 

jeito dele esta mais seguro por exemplo se tentar roubar ele 

tranca os butijões e a policia e chamada.. 
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