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São Paulo, 06 de julho de 2022. 

 

Ref.: Segurança na área dos boxes. 

Prezadas Equipes, 

Informamos que durante a competição, os participantes 

devem se manter atentos a alguns requisitos pré-

estabelecidos para a segurança de todos os presentes na 

18ª Competição Fórmula SAE BRASIL. 

O Equipamento de Proteção Individual (EPI) são todos os 

equipamentos de uso individual, utilizados para a proteção 

contra riscos capazes de ameaçar a segurança e saúde. 

Esse ano disponibilizaremos um local específico para uso de 

solda, maçarico, lixadeira e toda ferramenta que possa gerar 

cavaco ou estilhaço. Um informativo específico será enviado. 

1. Para permanecer na área dos boxes, os 
competidores devem estar vestidos adequadamente com 
sapato fechado, camisetas ou camisas, não usar roupas com 
tecido sintético, pois são altamente inflamáveis. 

2. Todo processo de Solda deverá ser realizado no 
espaço designado pelo Comitê e todos os envolvidos devem 
obrigatoriamente utilizar: máscara, calça, luva, avental para 
soldagem e sapato de segurança. 

3. Todo processo que utilize 
equipamento/ferramenta que possa liberar qualquer tipo de 
cavacos/estilhaços deverá ser realizado no espaço designado 
pelo Comitê e todos os envolvidos devem obrigatoriamente 
utilizar: óculos de segurança, calça e sapato fechado. 

4. Para todos os processos de manufatura nos 
boxes, será obrigatório o uso de biombos ou cortinas (não 
inflamáveis), além de todos os EPI´s. 

5. É expressamente proibido correr em todo o Local 

do evento. (Independente de estar ou não dentro da área dos 
boxes). 

Aqueles que não cumprirem as regras estabelecidas acima 

estarão sujeitos à penalização e/ou expulsão do local da 

competição conforme abaixo: 

- Primeira penalização: Verbal. 

- Segunda penalização: Escrita. 

Informativo 20 



 

 
 

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 

- Terceira penalização: Retirada de 100 pontos. 

- Quarta penalização: Desclassificação da equipe na 

competição. 

 

Atenciosamente, 

SAE BRASIL 2022 

 


