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O evento que une esporte, educação e inovação,       
agitará mais uma vez a cidade de Búzios.  

CHECKLIST DSB 2018
Escova de dente
Pasta de dente
Sabonete
Shampoo/Condicionador
Toalha 
Desodorante

Protetor Solar
Repelente

Garrafa/Copo para água *

Travesseiro
Roupa de cama
Colchão inflável ou saco de 
dormir

Boné
Roupa de banho
Capa de chuva
Roupas confortáveis
Tênis
Casaco

Camisa com proteção UV 
(para os pilotos)

Cadeado 
Documentos 
(com capa impermeável)

Imprimir ou baixar no celular 
o Guia do Participante

* NÃO VAI TER COPO!  Será necessário trazer seu recipiente para água. De preferência copos, 
canecas ou garrafas que não quebrem e devidamente identificadas com nome.
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O evento que une esporte, educação e inovação,       
agitará mais uma vez a cidade de Búzios.  

Acontecerá pela 5ª vez em Búzios, a 
11ª etapa do Desafio Solar Brasil, en-
tre os dias 10 a 16 de setembro, na 
Orla Bardot, Armação dos Búzios, na 
Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O “DSB - Desafio Solar Brasil 2018”, é 
uma iniciativa da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), através 
do NIDES - Núcleo Interdisciplinar 
para o Desenvolvimento Social em 
parceria com a Prefeitura de Búzios, 
que em conjunto reúnem várias 
equipes de diversos estados do país 
em uma competição entre barcos 
elétricos movidos a energia solar. 

O objetivo é estimular e popularizar 
o desenvolvimento de aplicações de 

novas tecnologias de fontes de ener-
gia limpa e renovável como com-
bustível para a mobilidade, além de 
estimular a otimização do gerencia-
mento energético dos sistemas elé-
tricos das embarcações.

O projeto bota em prática todo o 
conhecimento dos estudantes ad-
quirido nas salas de aula em uma 
competicação que tem como foco a 
educação pelo trabalho. Com isso a 
competição não se torna uma sim-
ples corrida de barco e sim uma 
prova prática de conhecimentos em 
Física, Matemática, Química, Admi-
nistração, Náutica, Comunicação, 
Empreendedorismo e entre outras 
áreas do conhecimento.
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CHECK IN OFICIAL   ...................
O Check-in será realizado no dia 10 
de setembro, na Secretaria do Evento 
(localizada no Paddock), onde serão 
distribuídas as camisas e pulseiras do 
evento.
O Check-in deverá ser feito assim que 
a equipe chegar, antes de irem para 
os alojamentos (será necessária a 
pulseira para entrada no mesmo).

Equipes   .................................
O evento deste ano contará com a 
parti cipação de 16 equipes e 18 em-
barcações, representando os estados 
do  Amazonas, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e Santa Catarina. Além dos 
400 estudantes e mais de 20 profes-
sores e envolvidos no projeto.

Alojamento   ..........................
Será oferecido alojamento gratuito 
para os parti cipantes das equipes nas 
instalações de duas escolas públicas 
cedidas pela Prefeitura de Búzios. 
É necessário que cada parti cipante 
traga seu colchão infl ável ou saco de 
dormir. Os parti cipantes fi carão alo-
jados dentro das salas de aula.

Alimentação   ........................
Serão fornecidas as refeições de café 
da manhã, almoço e jantar, nas de-
pendências do alojamento na Escola 
Municipal Professor Darcy Ribeiro, 
para todos os parti cipantes do even-
to que optaram por adquirir os vou-
chers de alimentação.

Restrições   ............................
Não será permiti do o consumo de 
bebibdas alcoólicas ou substâncias 
ilícitas nas dependências dos aloa-
mentos, sobe pena de desclassifi ca-
ção da equipe. 
O acesso aos alojamentos será restri-
to aos parti cipantes que portarem a 
pulseira do evento.

Transporte da embarcação
Cada equipe será responsável pelo 
transporte de suas embarcações.
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área da competição  ................
As provas ocorrerão na praia da Arma-
ção dos Búzios. Os percursos oficiais 
serão divulgados no Quadro Oficial de 
Avisos do evento aé 01h antes de cada 
largada e poderão variar em função das 
condições climáticas e do interesse da 
organização. Como pontos de orienta-
ção do trajeto da competição, poderão 
ser utilizadas boias infláveis, boias de si-
nalização existentes ou marcos naturais 
como ilhas, lajes, pontas e etc.
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prêmio José cubero  ..................................................................
Para homenagear o querido e inestimável professor Jose Cubero que em 
muitas edições do DSB, esteve com a sua câmera e seu pequeno grupo de 
alunos de áudiovisual registrando os acontecimentos da competição. A sua 
presença nos faz uma grande falta, mas os seus ensinamentos sempre esta-
rão presentes na memória de seus amigos, alunos e parentes.
O Prêmio José Cubero consiste no melhor vídeo das equipes que será selecio-
nado pela banca avaliadora.

prêmio fernando amorim  ..........
O mestre Fernando Amorim foi o mentor 
da versão brasileira do Desafio Solar e 
sempre icentivou a pesquisa e o desen-
volvimento de projetos politécnicos in-
terdisciplinares com a utilização de novas 
tecnologias e principalmente energias re-
nováveis. Para manter esta chama acesa, 
a organização do DSB decidiu criar, na edi-
ção de 2013, o Prêmio Fernando Amorim 
e que, desde então, se manteve no even-
to.
A comissão técnica irá avaliar as equipes e 
selecionar a que apresentar o melhor pro-
jeto e melhor inovação implementada na 
embarcação.

exposição E PRÊMIO pôster  ......................................................
Com o intuito de incentivar a produção de material didático e informativo 
para o público em geral, será realizada a exposição de pôsteres ilustrativos e 
informativos no gazebo da Praça Santos Dumont. O tema dessa edição deve-
rá conversar com o tema do REDITEC 2018: “O trabalho no século XXI. Globa-
lização, Inovação, Educação Profissional e Tecnológica: Caminhos e Desafios 
para Inclusão. ” 
A comissão técnica irá avaliar os pôsteres e escolher o melhor, que será pre-
miado.
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dicas de segurança básica dsb 2018  ....................................
Neste DSB, contamos com a ajuda de todos para manter os índices de inci-
dentes dentro de padrões aceitáveis. Devido a isso, a colaboração de todas 
as equipes é fundamental. 
Com a experiência de DSBs anteriores, preparamos dicas simples e fáceis de 
serem aplicadas nas áreas de Paddocks. Nos ajude a fazer um DSB melhor e 
mais seguro!

Você pode encontrar as dicas de segurança nas páginas 10 à 15.
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EQUIPE Adsumus
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Etam 1
Origem: Rio de Janeiro (RJ)
Insti tuição: Escola Técnica do Arsenal de Marinha

A equipe Adsumus, que tem como 
signifi cado a frase “Aqui estamos”, 
é formada por alunos, professores e 
militares da Escola Técnica do Arse-
nal de Marinha.

No ano de 2018 parti cipou de muitos 
eventos para divulgação do uso de 
energia limpa e renováveis. Esteve 
presente na barqueada e regata de 
São José, na virada sustentável no 
projeto Grael, WorkShop de ener-
gias sustentáveis realizado no CIAGA, 

dentre outros eventos. Tem como 
um dos seus principais objeti vos in-
centi var e divulgar o uso da energia 
limpa e renovável.
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EQUIPE ARARIBOIA
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Arariboia
Origem: Niterói (RJ)
Insti tuição: Universidade Federal Fluminense (UFF)

A Equipe Arariboia surgiu no ano de 
2012, na Universidade Federal Flumi-
nense, sendo a primeira equipe da 
insti tuição voltada para a área naval. 
No decorrer dos anos a Equipe vem 
desenvolvendo projetos na cidade de 
Niterói e no estado do Rio de Janeiro 
que visam disseminar o conhecimen-
to sobre energias renováveis, sendo 
pioneira no organização de eventos 
entre as equipes parti cipantes.
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EQUIPE babitonga
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Babitonga
Origem: Joinville (SC)
Insti tuição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

A equipe Babitonga foi criada em 25 
de outubro de 2010, sendo a primei-
ra equipe do gênero náuti co movido 
à energia solar em Joinville. 

O seu nome é oriundo da Baía da Ba-
bitonga, que está localizada entres 
as cidades de Joinville e São Francis-
co do Sul. Às margens da baía, exis-
tem resquícios importantes da mata 
Atlânti ca, e é na mesma que a equipe 
faz os testes da embarcação.

São desenvolvidos pela equipe os 
sistemas mecânico, elétrico e de na-
vegação a bordo, juntamente com o 
projeto e fabricação do casco. Os alu-
nos têm a oportunidade de adquirir 
conhecimentos relacionados a ope-

ração e desempenho da embarcação 
com auxílio de soft wares para mode-
lagem e simulação.

Além disso, fomenta o conhecimento 
dentro e fora da universidade através 
da realização de diversos minicur-
sos, workshops e apresentações em 
eventos relacionados à sustentabili-
dade.

Dentre seus melhores resultados, a 
equipe foi campeã do evento nacio-
nal na categoria catamarã no ano de 
2014, e vice no ano de 2015.
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EQUIPE bismarck solaris
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Solaris
Origem: Campos dos Goytacazes (RJ)
Insti tuição: Insti tuto Federal Fluminense (IFF)

A equipe Bismarck Solaris é uma equipe 
multi campi composta por servidores e 
estudantes do Insti tuto Federal Flumi-
nense (IFF) do Campus Avançado São 
João da Barra do Ensino Médio Integra-
do ao Técnico em Construção Naval, do 
curso Técnico em Eletromecânica e do 
ensino superior do Campus Cabo Frio e 
servidores do Polo de Inovação.

O projeto compõe uma série de ações 
pedagógicas norteadas pela interdis-
ciplinaridade com o desenvolvimento 
e montagem dos equipamentos, re-
formas e adaptações na embarcação, 
dentre outras ati vidades relacionadas 
à equipe.

O IF-Fluminense campus Cabo Frio tem 
um histórico de parti cipações vitorio-
sas no Desafi o Solar Brasil com a então 
chamada equipe Solaris. O barco Costa 
do Sol se sagrou campeão pela segunda 

vez na segunda etapa do DSB em 2010 
e sua primeira vitória foi em Niterói.
O IF-Fluminense Campus Avançado São 
João da Barra parti cipa desde o ano de 
2014 no Desafi o Solar Brasil na catego-
ria de observador, com a equipe antes 
chamada Pontal e premiada com o ter-
ceiro lugar em projeto que visa a uti liza-
ção de energias renováveis.

As duas equipes formam agora uma 
parceria dando lugar a uma nova equi-
pe, chamada Bismarck Solaris, juntan-
do o estí mulo dos alunos IF Fluminense 
CASJB e a experiência da equipe vetera-
na do IF Fluminense Cabo Frio.

A nova equipe representou o Insti tuto 
Federal Fluminense no Desafi o Solar 
Brasil 2016 e 2017, terminando na séti -
ma colocação nos dois anos. E trabalha 
arduamente para melhorar o desempe-
nho no DSB 2018.
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EQUIPE etehl náutica
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Henrique Lage
Embarcação: Livre
Nome da embarcação: Vida Que Segue
Origem: Niterói (RJ)
Insti tuição: Escola Técnica Estadual Henquique Lage (ETEHL)

A equipe é composta por alunos dos 
cursos de Construção e Máquinas 
Navais da Escola Técnica Estadual 
Henrique Lage e tem orientação do 
professor coordenador Lima e cola-
boração dos professores Dr. Isaias 
Masetti  .

A equipe parti cipou de todas etapas 
do Desafi o Solar Brasil; se renova 
todo ano com permanência de dois 
anos tendo como base a renovação 
e troca de experiência; está desen-
volvendo também motores elétri-
cos, fabricados para as condições de 
competi ção solar, oferecendo dura-
bilidade resistência e prati cidade, um 
motor ecologicamente correto e não 
agride o meio ambiente, pois e sua 
operação não há nenhuma emissão 

de poluentes, fumaça ou ruído.

Para os alunos da ETEHL, o barco 
solar traz grande moti vação, é um 
grande incenti vo para aprofundarem 
seus conhecimentos em construção 
de pequenas embarcações, estu-
dos de estabilidade, especialmente 
no desenvolvimento tecnológico no 
uso de fontes alternati vas de energia 
através da parti cipação em compe-
ti ções de barcos movidos a energia 
solar.
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EQUIPE fernando amorim
Embarcação: Livre
Nome da embarcação: Carcará
Origem: Macaé (RJ)
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

A equipe Fernando Amorim é com-
posta por alunos dos cursos de En-
genharia Mecânica, Engenharia Civil 
e Engenharia de Produção da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro – 
Campus Macaé, além de contar com 
o apoio de docentes para a execução 
do projeto. 

Foi fundada em 2014 com o objetivo 
de promover o desenvolvimento de 
projetos de embarcações movidas a 
energia solar, a fim de torna-las efica-
zes para a participação de competi-
ções a nível nacional e internacional. 

A Equipe proporciona aos alunos um 
grande avanço no que tange ao en-
sino, impulsionando o conhecimento 
teórico e empreendedor. Assim, os 
integrantes possuem a oportunidade 

de colocar em prática os aprendiza-
dos que tiveram dentro de sala de 
aula. Além disso, o projeto estimula 
o crescimento de habilidades como 
trabalhar em equipe, lidar com pra-
zos e metas fortalecendo o conceito 
de responsabilidade e solucionar si-
tuações inesperadas. 

A missão da Equipe é incentivar o 
uso da energia solar na busca por 
novas tecnologias. Seus valores são 
voltados à sustentabilidade, respon-
sabilidade social, educação, inovação 
e trabalho em equipe. 

No ano de 2018, o objetivo da Equipe 
é se tornar a melhor equipe de barco 
solar do Brasil.



22 | Desafio Solar Brasil | Guia do Participante | 10 a 16 de setembro de 2018 

EQUIPE hurakan
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Fênix
Origem: Joinville (SC)
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

A equipe Hurakan, em atividade des-
de 2011, caracteriza-se como um 
projeto de ensino da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC). 
O projeto contempla graduandos 
dos cursos de Engenharia Mecâni-
ca e Engenharia Elétrica de diversas 
fases, os quais atuam em diferentes 
divisões de projeto e administrativo 
dentro da equipe, buscando o inter-
câmbio do conhecimento.

Através do projeto do Barco Solar, 
tem-se o objetivo de difundir o co-
nhecimento em energias renováveis, 
incentivando os membros a desen-
volverem o conhecimento técnico na 

área. A equipe empenha-se também 
em desenvolver elevado nível de 
competitividade, fato que se torna 
um reflexo direto da qualidade de 
projeto e da competência de seus 
membros, trazendo reconhecimento 
dentro e fora da universidade.

A Equipe Hurakan presa pela dedi-
cação, competência, cooperação, 
respeito, compromisso e espirito de 
equipe, que são valores indispensá-
veis para o bom funcionamento do 
grupo.
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EQUIPE lafae
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Mangue
Origem: Rio de Janeiro (RJ)
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

A equipe Lafae é formada por es-
tudantes de diversas engenharias 
como a elétrica, mecânica e mate-
riais da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), além de contar 
com o a orientação e o apoio dos 
professores e técnicos do Laborató-
rio de Fontes Alternativas de Energia 
(LAFAE- UFRJ). 

O objetivo da equipe é usar o barco 
como plataforma de aprendizado 
para seus integrantes desenvolverem 

na prática o que lhes é ensinado em 
sala de aula. Dessa forma o barco é 
uma ótima oportunidade para a im-
plementação da tecnologia de ener-
gia fotovoltaica produzidas pelos 
seus integrantes. 

A equipe participa do Desafio Solar 
Brasil desde de 2013 e vem a cada 
ano adicionando ao barco novos 
componentes desenvolvidos por 
seus integrantes.
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EQUIPE leviatã
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Poraquê
Origem: Manaus (AM)
Insti tuição: Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

A equipe é composta por um gru-
po de universitários com o objeti vo 
principal de promover o desenvolvi-
mento e a popularização de iniciati -
vas ligadas à uti lização de energias 
renováveis no Estado do Amazonas e 
na Região Norte do Brasil. Para isso, 
desenvolveram um barco movido ex-
clusivamente a energia solar para re-
presentarem o Amazonas no Desafi o 
Solar Brasil.

A ideia do projeto surgiu em novem-
bro de 2014, quando um grupo de 
estudantes da UEA (Universidade 
do Estado do Amazonas) conheceu 
o projeto do barco solar da UFRJ e 
percebeu que iniciati vas desse ti po 
não existi am na região. A equipe 
conseguiu ser formada em meados 
de março de 2015 e a competi ção 
ocorreria em novembro do mesmo 
ano. Mesmo com tal difi culdade, a 

equipe teve a capacidade de reunir 
condições técnicas, fi nanceiras e lo-
gísti cas para ser a primeira equipe 
de universitários do Amazonas e da 
Região Norte a conseguir construir 
um barco movido exclusivamente a 
energia solar para parti cipar do De-
safi o Solar Brasil.

Hoje, o intuito não  é somente levar 
a ideia do projeto para o máximo de 
pessoas e lugares possíveis como 
também incluir as diversas enge-
nharias da universidade no desen-
volvimento dessa tecnologia. Dessa 
forma o projeto proporciona aos 
integrantes diversas oportunidades 
de publicações nacionais e interna-
cionais em congressos, ascendendo 
tanto o nome da universidade como 
do Estado do Amazonas.
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EQUIPE merchant solar power
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Vinícius Costas 
Origem: Rio de Janeiro (RJ)
Insti tuição: Escola de Formação de Ofi ciais da Marinha
Mercante (EFOMM)

A equipe, formada em 2017, é consti -
tuída por alunos da Escola de Forma-
ção de Ofi ciais da Marinha Mercante 
(EFOMM) e orientada pelo professor 
Leonardo Lyra Durães.

Por demandar de conhecimentos va-
riados para a construção de um bar-
co movido a energia solar, a equipe 
”Merchant Solar Power Team  (MSP)” 
possui alunos dos cursos Básico, 
Náuti ca e Máquinas integrando os 
conhecimentos das diversas áreas de 
Ciências Náuti cas. 

A equipe possui o objeti vo de cons-
cienti zar os alunos sobre o consu-

mo responsável de energia, visando 
aperfeiçoar seu uso. Desenvolvendo 
e implementando novas soluções 
tecnológicas (com a fi nalidade de re-
dução de gastos desnecessários no 
segmento.) 

A missão do projeto é desenvolver 
estudos, pesquisas e incenti var o uso 
de energia renováveis na EFOMM e 
tem como (visão tornar a insti tuição, 
em 5 anos, uma organização mili-
tar de sucesso na Marinha do Brasil 
quanto ao fornecimento e uti lização 
de energias renováveis.)



26 | Desafi o Solar Brasil | Guia do Participante | 10 a 16 de setembro de 2018 

EQUIPE reis do sol
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Verneque
Origem: Angra dos Reis (RJ)
Insti tuição: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)

A equipe Reis do sol teve início em 
meados do ano de 2016, através da 
iniciati va de alguns alunos do CEFET/
RJ unidade de Angra dos Reis.

Após quase um ano de existência do 
projeto, a equipe recebeu através de 
doações os cascos do catamarã e as 
placas solares, foi então que avis-
tou-se a real possibilidade de parti -
cipar do DSB já no ano de 2017. Com 
poucas semanas para trabalhar, uma 
equipe reduzida em número e prin-
cipalmente em experiência, além de 
um orçamento apertado, a equipe 
aceitou o desafi o de levar seu barco 
para o DSB 2017. Faltando cerca de 
8 dias para o início da competi ção 
foi feito um grande muti rão a fi m de 

montar a embarcação, que só fi cou 
efeti vamente pronta já no local do 
Desafi o Solar Brasil. 

Contaram com a ajuda de diversas 
outras equipes que se mostraram 
sempre muito dispostas a compar-
ti lhar conhecimento e até mesmo 
recursos, visto que competi ram com 
baterias e placas solares empresta-
das por outras equipes. Como um ex-
celente fi nal feliz a equipe conseguiu 
colocar o barco na água no últi mo dia 
de competi ção, parti cipando de duas 
provas. Completaram uma e “que-
braram” na segunda após mais de 2h 
de duração de prova.
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EQUIPE smart cefet
Embarcação: Livre
Nome da embarcação: Sahy
Origem: Itaguaí (RJ)
Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)

A Equipe Solar Marine Racing Team, 
conhecida como Smart Cefet, nasceu 
dentro da unidade do Cefet Itaguaí 
em 2014 com intuito de elaborar um 
barco movido apenas por energia so-
lar para participar do DSB. O projeto 
possui também um viés mais social 
de desenvolver, através da experi-
ência obtida com a participação na 
competição, barcos híbridos ou total-
mente movidos à energia solar foto-
voltaica para comunidade pesqueira.

A equipe formada por alunos de en-
genharia de produção e mecânica, 
iniciou o projeto após ganhar um 
investimento da faperj. O barco da 
categoria livre, teve seu casco con-
feccionado em fibra de vidro pela 
empresa Holos, seguindo o mesmo 
modelo do Gabriela, barco vencedor 
do primeiro DSB. Depois de aproxi-

madamente 2 anos, em meio a difi-
culdades e muita dedicação e traba-
lho dos alunos que após receberem o 
casco da Holos, desenvolveram e re-
alizaram todo restante de ações para 
tornar o barco operante e pronto 
para testes, o barco, batizado como 
Sahy, teve sua primeira vez na água, 
na praia de Itacuruçá, surpreenden-
do a todos por ter navegado de for-
ma estável e eficiente.

A equipe esteve presente no DSB 
2017. Pela participação, coragem e 
determinação neste evento, os alu-
nos receberam o troféu Garra em 
referência à Equipe e a piloto com 
mais persistência da competição. 
Após essa edição do DSB, os esforços 
se voltaram para correção das falhas 
e, análise de melhorias. Agora, os no-
vos desafios estão no DSB 2018! 
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EQUIPE solares
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Poente
Origem: Vitória (ES)
Insti tuição: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

O Solares é um projeto de extensão 
interdisciplinar da Universidade Fe-
deral do Espírito Santo, cuja missão 
é explorar aplicações para a energia 
solar e contribuir para o desenvolvi-
mento dos membros e da sociedade. 

Destacam-se dentre as realizações 
do Solares, o projeto e a construção 
do primeiro barco solar do Espírito 
Santo, que conquistou o quarto lugar 
no Desafi o Solar Brasil 2017, em sua 
primeira parti cipação. 

No Solares, são desenvolvidos proje-
tos sociais para levar o conhecimen-

to sobre energia solar para alunos de 
ensino fundamental, além de proje-
tos como uma estação de carrega-
mento de celulares e notebooks na 
Universidade.
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EQUIPE team brazil solar boat
Embarcação: Livre
Nome da embarcação: Alte. Tamandaré
Origem: Rio de Janeiro (RJ)
Insti tuição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) /  
Escola Naval - Marinha do Brasil

A equipe é formada por estudantes 
da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) e por aspirantes da Esco-
la Naval (Marinha do Brasil). Tem por 
principal objeti vo o desenvolvimento 
de embarcações movidas à energia 
solar, tendo por foco a valorização 
dos princípios de sustentabilidade e 
a promoção do uso de energias reno-
váveis na área náuti ca. As ati vidades 
desenvolvidas pela equipe abrangem 
áreas de conhecimento de engenha-
ria naval, elétrica e mecânica, bem 
como ações de marketi ng e gestão. 

O Team Brazil surgiu em 2017, fru-
to da parceria entre a Equipe Solar 
Brasil, e a Escola Naval Solar Team 
(ENST). A parceria ESB/ENST tem por 
foco a complementaridade de conhe-
cimento, competência e experiência 
na formação de uma equipe brasilei-

ra de competi ção náuti ca. De fato, 
a parti cipação brasileira em compe-
ti ções de embarcações solares teve 
início no ano de 2008 com a criação 
da Equipe Solar Brasil. A ESB foi for-
mada com o objeti vo de parti cipar 
do campeonato mundial de barcos 
solares Frisian Solar Challenge onde 
foi a primeira equipe não européia a 
parti cipar da competi ção.

Logo em sua criação, o Team Brazil,  
sagrou-se Campeão Geral do DSB 
2017. 

O Team Brazil é uma equipe discente 
e, portanto, não possui fi ns lucrati -
vos. O fi nanciamento de nossas ati -
vidades é realizado através de ações 
de apoio e patrocínio de empresas 
do setor privado e de insti tuições pú-
blicas. 
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EQUIPE vento sul
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Ventor Sul
Embarcação: Livre
Nome da embarcação: Guarapuvu I
Origem: Florianópolis (SC)
Insti tuição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

A Vento Sul - Barco Solar UFSC é 
uma equipe fundada em 2009, que 
desenvolve embarcações movidas a 
energia solar fotovoltaica para com-
peti ções nacionais e internacionais. 
A equipe é formada por alunos de 
diversos cursos da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina (UFSC), que 
orientados pelo Prof. Dr. Orestes Es-
tevam Alarcon, atuam em prol de um 
objeti vo em comum, projetar barcos 
movidos a energia solar fotovoltaica.

Desde o seu surgimento, a Vento Sul, 

se preocupa com o desenvolvimento 
de seus membros e investi u em mi-
nicursos, assim como promoveu trei-
namentos e worshops a comunidade 
com o objeti vo de disseminar os co-
nhecimentos adquiridos ao longo do 
tempo. 

A equipe também levanta a bandei-
ra da conscienti zação ambiental e a 
geração de energia limpa através da 
parti cipação em eventos e feiras, le-
vando seus projetos para demonstra-
ção.
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EQUIPE zênite solar
Embarcação: Livre
Nome da embarcação: Guarapuvu II
Origem: Florianópolis (SC)
Insti tuição: Insti tuto Federal de Santa Catarina (IFSC)

O projeto Zênite Solar foi criado em 
agosto de 2013 a parti r da ideia de 
estudantes e professores das Enge-
nharia Eletrônica e Mecatrônica do 
Insti tuto Federal de Santa Catarina, 
campus Florianópolis, com o intuito 
de desenvolver um barco, ti po mo-
nocasco, para competi ções movidas 
à energia solar. 

A iniciati va é baseada em gerar co-
nhecimento e tecnologia a respeito 
de gerenciamento e uti lização de 
energia solar fotovoltaica para mobi-
lidade. Nesse senti do, os estudantes 
aplicam conhecimentos adquiridos 
em áreas tais como metal mecâni-
ca, elétrica, eletrônica, computação, 

design, entre outros. Com isso, con-
tribuem para o desenvolvimento 
técnico da sociedade e em sua pre-
paração para o mercado de trabalho. 
Atualmente a equipe é composta de 
integrantes dos cursos de Engenha-
ria Eletrônica, Engenharia Mecatrô-
nica, Design e Técnico integrado em 
Eletrotécnica, além de dois professo-
res doutores de Eletrônica e Meca-
trônica.
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EQUIPE búzios bardot 
Embarcação: Catamarã
Nome da embarcação: Búzios
Origem: Armação dos Búzios (RJ)
Instituição: Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios

Alunos do Colégio Municipal Paulo 
Freire, do município de Armação dos 
Búzios, participaram da edição do 
DSB em 2014 como alunos-colabora-
dores, auxiliando nos trabalhos das 
equipes participantes do evento. 
Nesse mesmo ano a equipe recebeu 
a doação de uma embarcação, tipo 
Catamarã, feita pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

A equipe fez parte do DSB, competin-
do nos anos de 2015 e 2016.
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