
OBJETIVOS E DIRETRIZES QUE INFLUENCIAM NA COMPOSIÇÃO DAS REGRAS DO DSB  

 

O DSB é um rali de barcos movidos a energia solar, todos os participantes 
sabem disso. Mas se perguntamos quais os princípios e diretrizes que norteiam este 
evento, certamente encontraremos respostas diferenciadas, por isso resolvi fazer este 
texto e tentar explicitar nossos objetivos e metodologias. Visando desta forma explicar 
e justificar o porque de determinadas ações e normas dentro da organização do DSB. 

Logicamente o objetivo de toda equipe competidora é vencer, mas sabemos 
que os ganhos de participar de um evento como este vai muito mais além do que isso. 
Contabilizar e classificar os pros e contras da participação no evento é um exercício 
necessário que provavelmente a maioria de nós já fez, pelo menos mentalmente. 

Compor as regras da competição exige a percepção de que existe uma grande 
diversidade de instituições e cursos envolvidos no DSB, isto implica em níveis de 
dificuldades diferenciadas por assunto e por equipe. Estas dificuldades ou facilidades 
acabam por definir a estratégia de cada equipe. Além disso, percebe-se que as equipes 
iniciantes tem uma tendência de diminuir a importância de uma parte dos projetos e 
focar em outras que tem mais afinidade com sua formação e objetivos. 

Neste contexto, precisamos instituir regras que obriguem os competidores a 
respeitar padrões mínimos de segurança e evitar acidentes. Então as regras que 
instituem a obrigatoriedade de equipamentos de proteção, monitoramento, 
comunicação ou as regras de flutuabilidade e dirigibilidade são para este fim. 

Um fato importante de se observar é que o evento, na sua formação, foi 
pensado para abrigar um universo que não se restringe a área naval, a pesar de que 
este foi o núcleo de sua origem. Por isso a organização disponibilizou os cascos para 
que as equipes, que não tinham condições de executar um projeto de construção 
naval, pudessem participar independentes do conhecimento pleno desta ciência em 
particular. Isto serviu também para diminuir os custos das equipes pois existem muitos 
equipamentos que devem ser adquiridos além dos cascos. 

Assim a competição conta com duas classes de embarcações, o catamarã 
padronizado e a classe livre. Ao longo das edições do DSB tem-se discutido o que deve 
ou não ser padronizado, mas essa discussão não deve iniciar sem que antes seja 
explicitado a função de cada classe. 

O Catamarã padronizado serve para atender a equipe iniciante que tem pouco 
recurso ou pouca experiência na área náutica. Para equipes que tenham uma maior 
experiência na área naval e com laminação ou tenham mais recursos financeiros e 
experiência acumulada, devemos estimular que exista uma migração expontânea para 
a classe livre. Por isso certos aspectos do catamarã devem ser padronizados, evitando 
o distanciamento exacerbado entre a pontuação dos competidores. Nos últimos 
eventos houve uma perceptível discussão sobre o que deve ser normatizado ou não 
nesta classe. 

Por tudo que já foi exposto, decidimos  que a forma e o peso da embarcação 
devem ser padronizados.  



Porém, exigir que os competidores cumpram certos requisitos torna 
necessário que a organização tenha meios de fiscalizar e penalizar quem não cumpre 
as regras. Neste contexto, nem sempre a regra aplicada é a ideal, mas aquela possível 
de fiscalização. Portanto não é possível instituir que o casco será pesado se as 
embarcações já chegam na competição com a maioria dos equipamentos anexados. 
Por isso optou-se que devemos instituir um peso mínimo para as embarcações da 
classe Catamarã padronizado. 

Definir qual será o peso mínimo  já é uma tarefa de refinamento da regra que 
a comissão não pode fazer sem a participação ativa de todas as equipes. Podemos 
calcular rapidamente que cada casco pesa 40 Kg e somar o peso dos paineis e da 
bateria além de estimar os tipos de equipamentos eletrônicos, porém existem alguns 
ítens que são embarcados e que possuem uma diversidade muito significativa. Neste 
contexto, precisamos que se obtenha o maior número de valores das pesagens das 
diversas embarcações, para que possamos decretar um valor factivel com os preceitos 
declarados acima. 

Quanto a verificação da forma, este ítem exige que se faça uma medição das 
embarcações em busca da existencia de padrões diferentes. Sabendo que certamente 
teremos alguma variação pois o erro é um fator pertinente de toda medida física. 
Temos então de instituir qual será o erro aceitável para essas medições. 

Quanto a batería nós já falamos arduamente sobre este tópico na última 
alteração de regra. Porém uma outra diretriz que procuramos seguir é a possibilidade 
de interagir com a competição internacional na Holanda, de forma que os padrões 
exigidos aqui possam ser adequados na competição européia assim como exista a 
possibilidade de que equipes de lá possam participar aqui no Brasil. Então, conforme 
anunciado na última competição, a energia da bateria principal passa a ser de 1500 
KWh. Mas esta parte da norma ainda está incompleta pois existem outros aspectos da 
construção do sistema de baterias que devem ser levados em consideração, como por 
exemplo o número máximo de células em série ou o regime de descarga que deve ser 
considerado. A quantidade máxima de células irá seguir o modelo holandes que está 
definido e justificado no item 7.3 de sua regra. O regime de descarga é supervisionado 
por ensaio na competição holandesa, mas enquanto nós não tivermos recursos para 
realizar este tipo de verificação no DSB, fica valendo a mesma forma de 2015 que é um 
regime de duas horas e valores declarados de catálogo. 

Para os painéis fotovoltaicos utilizados, estamos em negociação com o 
patrocinador para emprestar painéis para as equipes que não disputaram o rali em 
2015. Espera-se que sejam de valores idênticos ou aproximados aos doados. 

Seja como for, instituir o valor de captação de energia semelhante ao 
conjunto doado em 2015 (1040Wp) é um caminho natura, pois se assemelha com o 
valor holadês e é um múltiplo do valor dos painéis doados em 2009. Se vamos 
conseguir paineis para equipes novas ou não, esta informação depende de muita 
negociação prévia e só costuma ser definida na vespera do evento. 

Um grande abraço, sol e paz para todos 

Ocione J. Machado 


