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Visibilidade das logomarcas SAE BRASIL e Azul durante a 

Competição Aero Design East 

Aeronaves das classes Regular, Advanced e Micro participando da Competição Aero 

Design East, realizada pela SAE International em Lakeland, na Flórida, e programada 

para ocorrer de 10 a 12 de março de 2023,  deverão exibir as logomarcas da SAE 

BRASIL e da Azul Linhas Aéreas, posicionadas em cada uma das semi asas, segundo o 

explicitado em parágrafos  a seguir: 

Aeronaves da Classe Regular a Advanced:  

Logomarca da SAE Brasil - com dimensões aproximadas de 21 cm x 5 cm posicionada 

a 25% da envergadura a partir da raiz. A logomarca deve ser posicionada no 

extradorso da asa com a maior dimensão (21 cm) ao longo da envergadura. (*) 

Logomarca da Azul Linhas Aéreas - com dimensões aproximadas de 14,2 cm x 5 cm 

posicionada a 25% da envergadura a partir da raiz. A logomarca deve ser posicionada 

no extradorso da asa com a maior dimensão (14,2 cm) ao longo da envergadura e no 

mesmo sentido de leitura da logomarca da SAE Brasil. 

Aeronaves da Classe Micro  

Logomarca da SAE BRASIL - com dimensões aproximadas de 17 cm x  4 cm 

posicionada a 25% da envergadura a partir da raiz. A logomarca deve ser posicionada 

no extradorso da asa com a maior dimensão ao longo da envergadura. 

Logomarca da Azul Linhas Aéreas - com dimensões aproximadas de 11,5 cm x 4 cm 

posicionada a 25% da envergadura a partir da raiz. A logomarca deve ser posicionada 

no extradorso da asa com a maior dimensão ao longo da envergadura e no mesmo 

sentido de leitura da logomarca da SAE Brasil. 

(*) Importante: dimensões conforme proporções das logomarcas SAE BRASIL e Azul 

Linhas Aéreas, incluindo guarda. 

Logomarcas SAE BRASIL e Azul Linhas Aéreas 

A figura 1, a seguir, ilustra as logomarcas SAE BRASIL e Azul Linhas Aéreas 

 

 

Fig 1 - Logomarcas SAE BRASIL e Azul a comparecerem em aeronaves brasileiras 
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A figura 2, a seguir, detalha o posicionamento das logomarcas fazendo uso, para 

tanto, de figura esquemática de aeronave AeroDesign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: Logomarcas da SAE BRASIL e da Azul deverão comparecer nas 

semi-asas das aeronaves competidoras 

 

 

 


