
GUIA DO PARTICIPANTE
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CHECKLIST DSB2017

Escova de dente

Pasta de dente

Sabonete

Shampoo / Condicionador

Toalha

Desodorante

Protetor solar

Repelente

Boné

Roupa de banho

Capa de chuva

Casaco

Bermuda *

Tênis

Camisa com proteção UV 

(para os pilotos)

Travesseiro

Roupa de cama

Cadeado 

(para trancar armário)

Documentos 

(com capa impermeável)

Garrafa de Água **

Imprimir/baixar no celular 

o Guia do Participante 



O evento que une esporte, 
educação e inovação, agitará pela

primeira vez a cidade de Angra

Acontecerá pela primeira vez em 
Angra dos Reis a 10ª etapa nacional 
do Desafio Solar Brasil, entre os dias 
18 e 22 de dezembro no Colégio 
Naval.

O “DSB - Desafio Solar Brasil”, é uma 
iniciativa da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), através do 
NIDES - Núcleo Interdisciplinar para 
o Desenvolvimento em parceria com 
a NORSUL, ASV, SESC, Marinha do 
Brasil e Prefeitura de Angra dos Reis, 
que em conjunto reúnem várias equi-
pes de diversos estados do país em 
uma competição entre barcos elétri-
cos movidos a energia solar.

O objetivo é estimular e popularizar 
o desenvolvimento de aplicações de 
novas tecnologias de fonte de ener-
gia limpa e renovável como combus-
tível para a mobilidade, além de 
estimular a otimização do gerencia-
mento energético dos sistemas 
elétricos das embarcações.

O projeto bota em prática todo o 
conhecimento dos estudantes 
adquirido nas salas de aula em uma 
competição que tem como foco a 
educação pelo trabalho. Com isso a 
competição não se torna uma 
simples corrida de barco e sim uma 
prova prática de conhecimentos em 
física, matemática, química, adminis-
tração, náutica, comunicação e 
empreendedorismo.



EQUIPES PARTICIPANTES

CHECK IN OFICIAL PRÊMIO FERNANDO AMORIM

RESTRIÇÕES

       EXPOSIÇÃO DE PÔSTER

       EXPOSIÇÃO DE VÍDEOS

O evento deste ano contará com a 
participação de 18 embarcações, 
representates do estado do Amazo-
nas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
Além dos 200 estudantes, mais de 30 
professores e pesquisadores envolvi-
dos no projeto

Será realizado no dia 17 e 18 de 
dezembro, no coreto do paddock, 
onde será distribuído a camisa e 
pulseira do evento

Haverá exposição de pôsteres 
acadêmicos das equipes na praça 
Zumbi dos Palmares. Ao final das 
atividades, uma comissão formada 
por professores da UFRJ e das 
empresas patrocinadoras e apoiado-
ras selecionará o melhor pôster

A equipe avaliadora de pôsteres 
também analisará os vídeos enviados 
pelas equipes e selecionará o melhor 
dentre eles

A lei do silêncio a partir das 22h deverá 
ser respeitada

Uso de shorts curtos não é permitido, 
lembrem-se que estaremos em ambi-
ente militar

Não são permitidas confraternizações 
dentro do colégio naval

A comissão organizadora, junta-
mente com professores, avaliará os 
projetos das embarcações sob o 
ponto de vista técnico. Aquela que 
for considerada a mais inovadora, 
receberá o Prêmio Fernando Amorim 
de Inovação Tecnológica.



Os percursos diários podem 
variar em função das condições 
climáticas e de interesse da 
organização.

Os percursos oficias serão divul-
gados no Quadro oficial de 
Avisos do evento, até 01h antes 
de cada largada.

A critério da Comissão de Com-
petição, os percursos poderão 
ser alterados, mas sempre 
usando como base a Área de 
Competição.

Como pontos de percurso 
poderão ser utilizadas boias 
infláveis, boias de sinalizção 
existentes ou marcos naturais 
como ilhas lajes, pontas, etc.

Os percursos divulgados neste documento servem apenas como referência

ÁREA DE COMPETIÇÃO



Os percursos divulgados neste documento servem apenas como referência

A Equipe Arariboia teve sua estréia no 

no evento realizado em Santa Catarina, 
organizado pela equipe da UFSC. Nesta 
etapa, a equipe apresentou uma embar-
cação simples, composta basicamente 
por equipamentos comerciais prontos, 
escolhidos sem a realização de um pro-
jeto prévio mais detalhado. No ano se-

etapa realizada em Búzios e apresentou 
um projeto mais arrojado com alguns 
estudos feitos em relação ao compor-
tamento da embarcação na água, e um 
sistema elétrico totalmente reformula-

-

problema mecânico que impossibilitou a 

-
-

EQUIPE ARARIBOIA
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Arariboia
Origem: Niterói (RJ) 

Universidade Federal Fluminense (UFF)

mo projeto desenvolvido no ano anterior 
e mais uma vez não obteve uma posição 

equipe resolveu todos os seus problemas 
mecânicos e conseguiu alcançar o quarto 
lugar na categoria.

A equipe da UFF é composta por profes-
sores de dois departamentos que exer-
cem funções complementares para o 
andamento deste projeto, e conta com a 

todos os períodos) dos cursos das áreas 
correlatas ao tema, principalmente de 
engenharia mecânica e elétrica. A função 
destes alunos é executar um projeto de 
engenharia em todas as etapas e adquirir 

usados em sua formação. 



A equipe Solar Babitonga foi criada em 
25 de outubro de 2010, sendo a pri-

à energia solar em Joinville. Atualmente, 
composta por 22 estudantes das enge-
nharias, naval e mecatrônica, e 2 profes-
sores doutores orientadores (Gabriel B. 
Dutra e Viviane L. Soethe). Todos acadê-
micos do Centro de Engenharias da Mobi-
lidade, da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

O grupo divide-se nos seguintes setores: 
-
-

ção nos trabalhos realizados. 

EQUIPE BABITONGA
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Babitonga 
Origem: Joinville (SC)

Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC)

2011 Paraty; 2012 Florianópolis; 2013, 
2014 e 2015 em Búzios; em todas as edi-
ções na categoria catamarã. Tendo des-
taque de Melhor Projeto em 2011 (Eta-

2014 e Vice-Campeão em 2015.



A Equipe Bismarck é composta por estu-

do Campus Avançado São João da Barra do 
Ensino Médio Integrado, no curso Técnico em 
Construção Naval e do Curso Concomitante 
Técnico em Eletromecânica juntamente com 
os alunos do curso de Técnico em Eletromecâ-
nica do Campus Cabo Frio.  Serão orientados 

-
nense.

O projeto faz parte do sistema politécnico de 
aprendizagem como projeto integrador que 
norteia ensino-aprendizagem. O desenvolvi-
mento dos circuitos e montagem dos equipa-
mentos serão feitos no município de São João 
da Barra pelos discentes do curso Técnico em 
Construção Naval e Eletromecânica e seus 
parceiros. 

O IF-Fluminense Campus Avançado São João 
-

com a equipe antes chamada Pontal e premia-
da com o terceiro lugar com o projeto que visa 

O IF-Fluminense campus Cabo Frio tem uma 
-
-

ris, com o barco Costa do Sol foi campeã pela 
segunda vez na segunda etapa do DSB em 
2010 e sua primeira vitória foi em Niterói. 

As duas equipes formam agora uma parceria 
dando lugar a uma nova equipe, chamada 

Fluminense CASJB e a experiência da equipe 
veterana do IF Fluminense Cabo Frio.  

EQUIPE BISMARK
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Solaris
Origem: São João da Barra (RJ) 



A O projeto conta com doze alunos dos cursos 
de Engenharia Elétrica,
Mecânica e Metalúrgica, além de professores 

alunos executam os projetos que envolvem a 

os conhecimentos adquiridos em seus cursos, 
contribuindo também para sua
preparação para o mercado de trabalho, além 
do desenvolvimento de novas
tecnologias.

          Equipe Reis do Sol do CEFET Centro Federal  
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, 

projetar e construir uma embarcação movida a 
-

par das edições do DSB - Desafio Solar Brasil

É a equipe mais nova do DSB e também representa 

embarcação VDC que, em anos anteriores, era 

Possui todas as dificuldades de uma equipe inician-
te mas vem com muita garra conquistar o seu lugar 
ao sol.

EQUIPE REIS DO SOL
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Reis do Sol
Origem: Angra dos Reis (RJ)  

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca - CEFET



A          idealização do projeto    ocorreu   quan

de tecnologia somou-se à necessidade de se 
obter mais opções de energia renovável nos 
dias atuais.

membros da equipe, composta por aspirantes 

a extrapolar o conhecimento e de divulgar a 

do desenvolvimento tecnológico.

“Nós, do Projeto Elysia, estamos não só com 
a intenção de criar uma embarcação de com-

pesquisa no campo de energia solar dentro 
da Escola Naval, a qual estará disponível para 
demais aspirantes na condução de diversos 
estudos nessa área.

-

sem degradar o meio em que vivemos. Esta-
mos disponíveis e prontos para essa tarefa. O 
conhecimento é nossa principal energia; ele 
nos move hoje e, por meio dele, seremos mo-
vidos amanha.”

“Espero poder cumprir o meu dever de 
 

(Almirante Luis Filipe de Saldanha da Gama)

Viva a Marinha!

EQUIPE ESCOLA NAVAL SOLAR TEAM
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Villegagnon
Origem: Rio de Janeiro (RJ) 

Escola Naval (Marinha do Brasil)



A Equipe Solar Brasil (ESB) é uma equipe 
discente da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, criada em 2008, com o intuito de 
desenvolver embarcações movidas à energia 

-
ternacionais, concorrendo com equipes que  
representam as melhores Universidades e 
Empresas ligadas a área.

Dentre seus trabalhos está o desenvolvimento 
de projeto de embarcações, sistemas elétri-
cos, mecânicos e de propulsão, proporcionan-

-
nal exigidas pelo mercado de trabalho.

EQUIPE SOLAR BRASIL
Embarcação: Monocasco
Nome da embarcação: Almirante Tamandaré
Origem: Rio de Janeiro (RJ) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ)



A equipe do ETAM, formada por professo-
res, alunos e militares, obteve o 10º Lugar 

-

do Arsenal de Marinha e outras Organizações 
Militares. 

pelo AMRJ-247A o material elétrico o apoio 
técnico e as ferramentas pelo AMRJ-2z43. A 

sistema de direção.
 

dos Portos e o Centro de Manutenção de Em-
barcações Miúdas apoiaram o projeto com o 

marítmo, boia de porão, dentre outros.

EQUIPE ADSUMUS
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: ETAM 1
Origem: Rio de Janeiro (RJ) 

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 
(Marinha do Brasil)



A cursos de Construção e Máquinas Navais 
da Escola Técnica Estadual Henrique Lage e 
tem orientação do professor coordenador 
Lima e colaboração dos professores Dr. Isaias 

-

com a permanência de dois anos e tendo 
como base a renovação e troca de experiên-
cia, atualmente desenvolve barcos e agora 
com o projeto piloto está desenvolvendo, 
também, motores elétricos, fabricados para 

-

motor é ecologicamente correto e não agride 
o meio ambiente, pois na sua operação não 
ocorre nenhuma emissão de poluentes, fuma-
ça ou ruído.

para aprofundarem seus conhecimentos em 
construção de pequenas embarcações, estu-
dos de estabilidade, especialmente no desen-
volvimento tecnológico no uso de fontes al-

solar.

EQUIPE ETHEL NÁUTICA
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Henrique Lage
Embarcação: Monocasco
Nome da embarcação: Vida que segue
Origem: Niteroi (RJ) 

Fundação de Apoio a Escola Técnica (FAETEC)



A Equipe Fernando Amorim é composta por 
alunos dos cursos de Engenharia Mecâni-

ca, Engenharia Civil e Engenharia de Produção 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
Campus Macaé, além de contar com o apoio 
de docentes para a execução do projeto. Foi 

o desenvolvimento de projetos de embarca-

-
ções a nível nacional e internacional.  

A Equipe proporciona aos alunos um grande 
avanço no que tange ao ensino, impulsionan-
do o conhecimento teórico e empreendedor. 

Assim, os integrantes possuem a oportunida-

como trabalhar em equipe, lidar com prazos e 
metas fortalecendo o conceito de responsabi-
lidade e solucionar situações inesperadas.

energia solar na busca por novas tecnologias. 
Seus valores são voltados à sustentabilidade, 
responsabilidade social, educação, inovação e 
trabalho em equipe. No ano de 2016, o obje-

barco solar do Brasil.

EQUIPE FERNANDO AMORIM
Embarcação: Monocasco
Nome da embarcação: Carcará
Origem: Macaé (RJ) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ/Macaé)



A equipe Hurakan, que tem seu nome em 
homenagem ao Deus dos Ventos e Mares, 

é um projeto iniciado em 2011 e reúne uni-
versitários dos cursos de engenharia Mecâni-
ca, Elétrica e de Produção da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC). 

É uma equipe uma equipe tradicional no De-

seus membros a oportunidade de aprimorar o 

que vão desde desenvolvimento de projetos 

dos esforços são colocados à prova.  

EQUIPE HURAKAN
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Fênix
Origem: Joinville (SC) 

Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC)



A         Equipe Solares é um projeto de extensão 
da Universidade Federal do Espírito Santo, que 
foi criado com o intuito de explorar e divulgar 
aplicações da energia solar e construção naval, 

capacitar os membros da equipe e comunida-
de.
    A visão da equipe é ser o projeto universitá-
rio referência em Energia Solar Fotovoltaica e 
Construção Naval no Brasil. Dentre as ações 
planejadas para a Equipe estão visitas em 
escolas públicas, realização de projetos com a 
comunidade, minicursos nas áreas de interes-
se, divulgação entre os governantes e na mídia, 
entre outros.

    Sendo assim, para ganhar força e visibilidade, 
-

Desafio Solar Brasil com o Primeiro Barco Solar do 
Espírito Santo.

EQUIPE SOLARES
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Poente
Origem: Vitória (ES)  

Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES)



A SMART – CEFET (Solar Marine Racing 

RJ – UnED Itaguaí, atualmente formada por 
professores e alunos dos cursos de gradua-
ção em Engenharia Mecânica e Engenharia de 
Produção. Trata-se de uma nova unidade des-
centralizada do CEFET-RJ, localizada na cidade 

segundo semestre de 2010 e, dessa forma, 
pretende-se fazer deste um projeto pioneiro 

-
sores, técnicos e alunos na execução de novas 

A equipe conta com diversos professores da 
unidade auxiliando e apoiando os alunos en-

volvidos no projeto. Entre eles, encontram-

Brasil em 2009, cuja equipe (LabMecTurb), 

o Prof. Dr. Fernando Coelli e o Prof. Msc. Rogé-
rio Pires, os quais darão assistência no projeto 
elétrico do barco; o Prof. Msc. Felipe Amorim, 
que dará apoio na parte mecânica e o Prof. 
Marcos Curi na parte de tecnologia solar.

EQUIPE SMART CEFET
Embarcação: Monocasco
Nome da embarcação: Sahy
Origem: Itaguaí (RJ) 

CEFET/RJ - UnED 



A -

-
par desse evento nacional. Assim, o principal 

Brasil detém de tanto potencial em desenvol-
ver e aperfeiçoar novas tecnologias de fontes 

estado. 

EQUIPE SOLAMAZON
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Bernadete I
Origem: Pará (PA) 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

alunos do curso de Engenharia Naval da UFPA, 
em janeiro de 2016. Atualmente é composta 
por 18 estudantes das graduações em Enge-
nharia Naval, Elétrica, Mecânica, Jornalismo 
e Publicidade. Os estudantes são orientados 
pelos Professores Engenheiros Wilson Negrão 
Macedo e Yuri Remídio Guedes.



A -
-

los movidos exclusivamente à energia solar fo-
tovoltaica. Coordenada pelo Profº Dr. Orestes 
Estevam Alarcon, é composta por alunos de 
graduação e pós graduação da Universidade 
Federal de Santa Catarina(UFSC). Atualmente 
focada no desenvolvimento de embarcações 
movidas à energia solar, a Vento Sul é hoje 
uma referência nacional na área, tendo con-

-
-

lar Challenge, Países Baixos (Holanda), sendo 
considerada nesta a melhor equipe não euro-
peia em 2010, o barco mais leve em 2012 e 7º 
colocada geral nos anos 2012 e 2014.

EQUIPE VENTO SUL
Embarcações: Monocascos
Nome da embarcação: Guarapuvu
Nome da embarcação: Oxum
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Vento Sul
Origem: Florianópolis (RJ) 

Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) 



O projeto Zênite Solar foi criado em agosto 

e professores de Engenharia Eletrônica e Me-
-

na(IFSC), campus Florianópolis, com o intuito 

-
tovoltaica. 

-
to e tecnologia a respeito de gerenciamento 

-
cam conhecimentos adquiridos em área, tais 
como metal, mecânica, elétrica, eletrônica, 
computação, design, entre outros. Com isso, 
contribuem para o desenvolvimento técni-
co da sociedade e em sua preparação para o 
mercado de trabalho. Atualmente a equipe 
é composta de integrantes dos cursos de En-
genharia Eletrônica, Mecatrônica, Design e 
Técnico integrado em Eletrotécnica, além de 
dois professores doutores de Eletrônica e Me-
catrônica.

EQUIPE ZENITE SOLAR
Embarcação: Monocasco
Nome da embarcação: Guarapuvu 2
Origem: Florianópolis (SC) 



A

EQUIPE MERCHANT SOLAR POWER
Embarcação: CATAMARÃ
Nome da embarcação: Vinicius Costa
Origem: Rio de Janeiro (RJ) 

Escola de Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM)

         equipe Merchant Solar Power (MSP) é 

Formação de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM), sob orientação do professor Leonar-
do Lyra Durães.

O GEE foi formado em 2017 com a missão de 

uso de energia renováveis na EFOMM, 

consumo responsável de energia elétrica e 
desenvolvendo novas soluções tecnológicas 
para reduzir o desperdício de recursos naturais 
e de gastos desnecessários no segmento.

Assim, o projeto Mileto vai ao encontro das 

conhecimentos das diversas áreas de Ciências 

barco movido a energia solar.

desenvolvimento de outras tecnologias e de 



Coordenação Geral
Walter Suemitsu

Coordenação Técnica
Ocione Jose Machado

Coordenação Comissão de 
Regata

Fábio Nascimento

Direção de Comunicação
Ana Lúcia Vendramini 

Consultoria e Comissão Náutica
Ricardo Araujo Bogéa

Voluntários
Julieny Rodrigues Alves de Sousa
Bernardo Bahia Chagas Macedo
Andressa Lyra de Oliveira
Daniele Crespo Amim
Henrique Gontran Mota Rios
Karyta Aline Pinna de Jesuz
Cassia de Mattos de Lima
Alana Silva Machado
Julia Fernandes de Araujo
Stephanie Carolina Maia Pereira
Tamer Arrabal Heluy
Natália Thais de Souza
Jefferson Ribeiro
Anastácio Paggi Matos
Gustavo Ayres Leal
Luis Henrique Monteiro de Castro
Luis Guilherme B. Rolim
Mauricio Aguilar Nepomuceno de Oliveira
José Luis Marques Pintor
Valter Gomes Tardio Neto
Sandro Rogerio do Nascimento
Cliton Mendes dos Santos
Jonas Gonçalves Moro
Marcus Vinicius de Araújo Pereira
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Laboratório de Fontes Alternativas de Energia


