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EDITAL DA ETAPA BÔNUS 

As etapas bônus foram criadas com o intuito de incentivar a documentação e catalogação dos 

trabalhos das equipes, além de servirem para que a equipe vá esquentando os motores e se 

preparando para o grande evento que será o Desafio Solar Brasil 2016, Búzios. 

Para aumentar a motivação de todos os participantes a organização estará conferindo uma 

pontuação bônus sobre os trabalhos apresentados dentro dos prazos estipulados, sendo as 

apresentações subsequentes até o dia 19 de setembro. 

 Contudo aqueles que não conseguirem apresentar os trabalhos no prazo, não se preocupem, 

vocês têm até o início do evento para apresentar os mesmos para a organização.  

Todos são obrigados a apresentar as etapas para concretizar  

sua inscrição no evento. 

A bonificação alcançada será a concessão de uma redução na contagem do tempo de prova de 

dois minutos para cada etapa concluída dentro do prazo oferecido pela organização, conforme o 

quadro abaixo. 

Quaisquer dúvidas sobre os projetos e demais etapas, por gentileza, entrar em contato com a 

organização do evento DSB 2016 por meio do correio eletrônico: desafiosolar@gmail.com. 

 

Bom evento a todos, muito sol e bons ventos. 

Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2016. 

Organização do Desafio Solar Brasil 2016 
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QUADRO DE ETAPAS BÔNUS 

ETAPA PRAZO DESCRIÇÃO 

1 27/6 

Inscrição (preencher e enviar formulário). 

Enviar foto da equipe, arranjo geral dos barcos, o 

posicionamento dos painéis, motor, piloto e bateria. 

Enviar as etapas para o e-mail da organização com o título 

ETAPA BÔNUS com o n° referente à etapa que está 

cumprindo. 

2 25/07 
Esquema elétrico; Dados do motor e bateria; projeto para 

bateria auxiliar (caso exista). 

3 22/08 

Dados do hélice, projeto da rabeta, fixação no casco e 

arranjo do sistema de direção (fotos e desenhos), projeto da 

reserva de flutuação. 

4 19/09 

Fixação dos painéis, sistema de ventilação da bateria, 

projeto do Interruptor de Homem Morto (DMS) e carreta. 

Obs: Os detalhes acima devem ser descritos com desenhos 

e fotos. 

Foto da equipe com a embarcação. 

Inscrição final dos componentes da equipe. 

Acessibilidade 19/09 

A equipe que apresentar inovação/adaptação com foco na 

temática "acessibilidade", promovendo o Desafio Para 

Todos, ganhará mais dois minutos de bônus além dos já 

mencionados nas etapas. 

 


