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São Paulo, 11 de abril de 2022. 

 

Instruções para as Provas de Segurança 

 

Prezadas Equipes, 

 

Seguem as instruções para as Provas de Segurança da Competição Baja SAE 

BRASIL Nacional 2022. 

A avaliação de segurança inclui as provas Inspeção de Conformidade Técnica e 

Segurança (ICTS) e Segurança Dinâmica. A janela de preferência para cada prova é 

dada pelo cronograma da competição. 

Todas as provas que compõem a avaliação de segurança se encerram às 11:00 h de 

sábado. Qualquer equipe que não for aprovada em todas as provas de segurança até 

este horário não poderá competir nas provas dinâmicas. Não serão realizadas provas 

de avaliação de segurança no domingo. 

Como anteriormente, por motivos de segurança, desde o transporte do veículo para 

a competição até a chegada ao local do evento, o tanque e a linha de combustível 

devem estar totalmente vazios.  

A caixa de abastecimento, descrita conforme o item B10.6 do RATBSB emenda 4, 

deverá ser conduzida ao local designado para o abastecimento imediatamente após 

o ingresso da equipe no local da competição. 

Não serão feitas correções nos horários do cronograma. O tempo de prova é 

suficiente para avaliar veículos que chegam à competição completos e em 

conformidade com a regra. Conforme item C3.2.2.7 do RATBSB emenda 4, caso a 

equipe exceda o tempo de descrito no cronograma, sua avaliação será interrompida 

e os itens faltantes serão transformados em rechecks adicionais. 

A equipe deve entrar na área de prova com o capitão e mais um membro (de 

preferência, o piloto mais alto). Independentemente de a avaliação ser feita com o 

piloto mais alto, é importante que todos os pilotos da equipe estejam presentes e 

preparados para o caso em que o Juiz Credenciado de Segurança julgar necessária 

uma reavaliação com algum deles. 

Informativo 28 
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Condição aprovada 

Assim que passar em todas as verificações estáticas, algumas peças do veículo 

receberão um adesivo indicando estarem aprovados conforme item C3.1.7 do 

RATBSB - emenda 4. Recomendamos que as equipes levem as peças de reposição 

para serem identificadas também, agilizando uma possível substituição durante a 

competição. As peças de reposição devem possuir a mesma geometria e material da 

peça original. 

Medição da espessura dos tubos da gaiola de proteção 

Em conformidade com o item B6.3.9.1 do RATBSB - emenda 4, solicitamos que as 

equipes prepararem seus veículos para facilitar a medição da espessura dos tubos 

da gaiola de proteção.  

As medições serão realizadas pelo o método tradicional utilizando paquímetro. O 

valor da espessura é obtido através da diferença entre o diâmetro externo do tubo e 

a medida obtida na inserção da haste de profundidade do paquímetro em um furo 

neste tubo.  

As equipes deverão providenciar, de antemão, furos nos elementos RRH, RHO, LFS 

e SIM, conforme indicado na figura abaixo. Lembrando que todos os tubos dos itens 

B6.2.2.2 e B6.2.2.3 do RATBSB - emenda 4 são passíveis de medição, a critério dos 

juízes de segurança, com foco principal nos membros primários. 

 

Os furos devem ter 4,5 mm de diâmetro e feitos somente em uma das paredes de 

cada tubo. A linha de centro de cada furo deve ser alinhada na posição horizontal 

sendo perpendicular em relação ao plano tangente do tubo. É permitido um desvio 

de ± 30° em sentido radial do tubo. A figura abaixo ilustra a descrição acima. Os furos 

podem estar em qualquer um dos lados do veículo, voltados para dentro ou fora do 

carro (aquele que facilitar o processo de medição). 
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Caso a equipe encontre dificuldades em fazer algum dos furos no local indicado, esta 

poderá, somente neste caso, deixar a furação do tubo em questão para que seja feita 

durante a inspeção. Ressaltamos que a não conformidade de qualquer destas 

medidas com aquelas reportadas na ficha de especificação da gaiola e requeridas 

nos itens B6.2.2.2, B26.2.2.3, B6.3.3 e B6.3.4 do RATBSB - emenda 4 constitui falta 

grave e implicará na desclassificação da equipe. 

Segurança Dinâmica 

A prova de Segurança Dinâmica ocorrerá até 11h de sábado. Na sexta, a equipe 

poderá realizar a SD após a prova de APD, conforme ocorre normalmente. No 

sábado, como não haverá a prova de APD, um juiz credenciado irá fazer parte da 

prova de SD, que normalmente é verificada durante a prova de APD. Essa avaliação 

será apenas para segurança, e não será pontuada. Em seguida, a prova continua 

normalmente, sendo realizada pelo piloto. 

A Segurança Dinâmica será dividida em duas partes: 

• Avaliação de Frenagem 

Conforme descrito no item C3.3.2 e c3.3.3 do RATBSB emenda 4. O veículo deverá 

demonstrar a capacidade de travar todas as rodas simultaneamente. Além disso, a 

partir desta competição, deve demonstrar também a capacidade de o veículo 

permanecer parado em marcha lenta em terreno plano sem acionamento do pedal 

de freio. 

• Condição mínimas de pilotagem 

Após demonstrado a capacidade de frenagem, o piloto deverá percorrer um circuito 

simples demonstrando que o protótipo tem condições de percorrer os obstáculos, 

conforme item C3.3 do RATBSB emenda 4. 

Uma excelente competição a todos. 

Atenciosamente, 

 

Comitê Baja SAE BRASIL 


