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RESUMO

Rios e igarapés, não apenas da cidade de boa vista, mais também de todo estado, vem sofrendo gradativamente com acúmulos excessivos de lixo, 
Rio branco e igarapés como caxangá e caranã, situados dentro da cidade de boa vista é alvo de despejo incorreto de esgoto, descarte de lixo e de 
até mesmo cadáveres de animais, com isso coincidindo em proliferação de diversas doenças. Em virtude deste relevante problema
socioambiental que ameaça tanto o meio ambiente quanto a população. Foi optado a proposta de desenvolver um barco sustentável, que 
navegue por meio aquático, fazendo a otimização do trabalho de recolhimento desses resíduos sólidos que se faz presente na água. A preferência 
de se abordar um tema como esse, é devido as preocupações ao caos ambiental que o mundo passa atualmente, e mostrar para as pessoas que 
não e só obrigação do setor público e privado manter a cidade limpa, mas sim um dever de toda a população manter o meio ambiente puro e 
limpo, seja ele aquático, terrestre. Este referente projeto trata-se de um protótipo de um barco automatizado guiado por controle remoto 
chamado de SUKSO ECO BARCO, seu sistema permite criar sua própria energia através da absorção dos raios ultravioletas do sol pelos painéis 
solares fotovoltaicos. Seu objetivo é atuar nas zonas hídrica com altas e baixas taxa de acúmulos de lixo, para sim fazer um trabalho benéfico para 
o meio ambiente através do recolhimento do lixo desse local. Conclui-se que as vantagens de se usar o SUKSO ECO BARCO em recursos hídricos, 
terá um grande valor positivo, não só para o meio ambiente quanto para a comunidade que necessita da água para sua sobrevivência. O projeto 
“SUKSO ECO BARCO” é uma evolução em desenvolvimento da ciência e da tecnologia robótica, criado com a finalidade de amenizar ou até 
mesmo solucionar os problemas ambientais aquático na forma de recolhimento de lixo superficial, no qual os rios e igarapés se encontram. 
Estudos das ciências foram desenvolvidos para o avanço tecnológico, E é utilizado esse meio como uma forma de ajudar o meio em que vivemos 
diminuindo os impactos ambientais causado pela poluição do lixo doméstico e industriais.
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