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São Paulo, 20 de junho de 2022. 

 

EXTENSÃO DA VALIDADE DA GAIOLA PARA ETAPAS REGIONAIS DE 

2022 

Prezadas equipes, 

Devido à pandemia de COVID-19, muitas universidades ainda estão fechadas ou com 

restrições de acesso, impossibilitando as equipes de trabalharem nas oficinas. Visando a saúde 

e segurança de todos, os Comitês das competições regionais, alinhados com o Comitê Baja 

SAE BRASIL, definiram em conjunto que será aceito a extensão da validade da gaiola para 

todas as competições de 2022, de acordo com as instruções a seguir. 

Este informativo é válido apenas para as etapas regionais de 2022 e visa alterar o 

item A4.8.2 do RATBSB emenda 4 para o seguinte texto:  

A4.8.2 Cada equipe poderá competir com a mesma gaiola de proteção por 2 (dois) anos 

4 competições. Inicia-se este prazo a partir de sua primeira participação na Inspeção de 

Conformidade Técnica e Segurança. Veículos que tenham participado da edição anterior serão 

aceitos somente se cumprirem com os regulamentos vigentes para a competição em questão. 

As gaiolas com mais de 2 (dois) anos (considerando a data da primeira competição e da 

respectiva etapa regional), deverão apresentar uma análise de trincas, corrosões ou outras 

avarias estruturais, como por exemplo, elementos deformados. Esta análise deverá ser enviada 

por meio de um ELOS. 

Para a análise de trincas, o subcomitê de segurança recomenda a utilização dos 

métodos de líquido penetrante ou partícula magnética. Para a análise de corrosão, o subcomitê 

de segurança recomenda a utilização dos métodos de líquido penetrante ou partícula 

magnética para uma análise qualitativa, seguida de uma verificação por ultrassom ou outro 

método a ser definido pela equipe a fim de avaliar a redução de espessura nas regiões 

afetadas pela corrosão. 

 As seguintes regiões são consideradas obrigatórias para a verificação: 

1. Nas curvas dos tubos: 

a. RRH 

b. RHO 

c. LFS (se possuir curvas) 

Informativo 34 
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d. SIM (se possuir curvas) 

 

2. Na região no entorno dos pontos denominados: 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

e. F 

f. I 

g. S 

 

3. Na região no entorno da solda das extremidades dos tubos LFDB, LDB, FABup, 

FABlow e FABmid
 (caso seja travamento traseiro). 

Cada um dos itens citados acima deve possuir fotos de todo o contorno da solda. As fotos 

devem possuir boa qualidade, estar organizadas e corretamente identificadas. A equipe 

também deve adicionar uma imagem em vista isométrica, onde seja possível identificar todos 

os tubos da gaiola (pode ser CAD ou foto real). 

As imagens a seguir mostram exemplos não aceitáveis de evidências: 

 

Figura 1: Ponto D – Fotos muito distante e sem a parte interna do cordão de solda 
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Figura 2: Imagem de baixa qualidade. Não é possível ver o cordão completo de uma das 

extremidades. Faltando fotos da outra extremidade.  

 

      

Figura 3: Falhas no processo de execução do ensaio. 

 



 

 
 

Direitos Autorais Reservados – CONFIDENCIAL – Propriedade SAE BRASIL 

Copyright Reserved – CONFIDENTIAL – SAE BRASIL Property 
Av. Paulista, 2073 • Ed. Horsa II • São Paulo | SP • CEP 01311-940 

(11) 3142-3460 • saebrasil.org.br 

 

Figura 4: Pontos pretos, que não são normais neste ensaio (foto direita inferior). 

Porosidade foi identificada pelo líquido revelador, porém pela posição da foto não é possível 

analisá-la (foto esquerda inferior). 

 

 

Figura 5: ELOS foi impresso e escaneado, reduzindo a qualidade das fotos e 

impossibilitando qualquer análise. 
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As imagens a seguir mostram exemplos aceitáveis de evidências: 

 

 

Figura 6: Identificação correta da trinca. Explicação e proposta de correção foram 

adicionadas no texto do ELOS. 

 

 

Figura 7: Porosidades identificadas e comparadas com a tolerância da norma (trena 

fotografada junto com as marcações para referência de medição). 
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Figura 8: Fotos corretamente identificadas, organizadas e mostrando todo o cordão de 

solda. 

 

 

Figura 9: Fotos corretamente identificadas, organizadas e mostrando todo o cordão de 

solda. Porosidades marcadas nas fotos e explicadas no texto do ELOS. Régua para referência 

de medição. 
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Figura 10: Realização de ensaio de ultrassom para checar a espessura dos tubos. 

 

 

Figura 11: Resultados das medições de ultrassom.  

Caso a gaiola apresente trincas, partes deformadas ou corrosão excessiva, o elemento 

estrutural danificado deve ser substituído ou reparado. O subcomitê de segurança irá enviar 

uma proposta de reparo robusta e padrão, porém caso a equipe opte por uma solução 

personalizada, as propostas de reparo devem ser apresentadas no ELOS. Os reparos só 

devem ser executados após a autorização do comitê. 

O ELOS deverá conter a assinatura do capitão e professor orientador da equipe. A ficha 

da gaiola deverá ser enviada junto do ELOS, em um único arquivo. O item B15 do RATBSB 

emenda 4 descreve em detalhes o procedimento para envio de ELOS. 

 

Atenciosamente, 

Comitê Baja SAE BRASIL 

Comitês Baja Nordeste, Sudeste e Sul 

 


