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 Simplificar para atingir o sucesso. Foi sob esta premissa que a equipa do Projecto FST Novabase, do
Instituto Superior Técnico, apresentou o seu mais recente monolugar no Casino Estoril, o FST 06e, o
sexto modelo de uma linhagem já longa de modelos de competição criados para a Fórmula Student.
Totalmente desenvolvido pelos alunos do Instituto Superior Técnico (IST), o FST 06e destaca-se pela
propulsão eléctrica e pela aposta na simplicidade de forma a incrementar a fiabilidade e a robustez ao
longo das provas a que vai ser sujeito.
Trata-se do segundo monolugar projectado pelos alunos do Projecto FST Novabase com chassis
monocoque integral em fibra de carbono (com alumínio no núcleo para incrementar a rigidez),
contando com propulsão eléctrica fornecida por dois motores AC de ímanes permanentes (um em cada
roda). A tracção faz-se às rodas traseiras, estando a entrega da potência regulada por um diferencial
electrónico. De acordo com as previsões concedidas pela equipa de estudantes universitários, o FST
06e poderá acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,6 segundos. Em termos técnicos, além da
aposta na fibra de carbono (também presente nas asas e nas jantes), outras alterações passam pela
adopção do aço para os tirantes de suspensão (ao invés de carbono) e pelas jantes de 10" numa
opção que remete para o primeiro protótipo (o FST 01, que também marcou presença no Casino
Estoril), substituindo as anteriores de 13".
 Fiabilidade acima de tudo
Na apresentação, a palavra-chave repetida mais vezes foi 'fiabilidade'. Com efeito, os membros da
equipa mostraram-se optimistas quanto à obtenção de uma boa classificação nas competições em que
vão estar envolvidos. Rui Miranda, líder da equipa desde 2013, é também o porta-voz das ambições
da formação para as competições deste ano.
"A aposta para este ano foi a fiabilidade, acima de tudo. Apostámos em tornar o carro mais simples e,
sobre algumas soluções que tínhamos que eram relativamente complicadas, optámos por torná-las
mais simples e assim ganhar fiabilidade. O nosso objectivo é ter um carro que possamos ligar e
colocá-lo a andar sempre que for possível" começa por indicar aquele responsável, para quem os
objectivos são "competir em todas as provas a que vamos, Hungria, Espanha e Itália. A intenção é
mesmo fazer os 'endurances' e se o conseguirmos já é meio caminho andado para uma boa
classificação".
 
Particularidade mais recente deste projecto é a integração dos novos membros desde muito mais cedo
no processo de desenvolvimento. "Este ano apostámos em integrar os nossos membros de
recrutamento mais cedo, colocando-os a acompanhar o nosso trabalho mais de perto e desta forma
fazer uma passagem de pasta mais facilitada. Eles começam desde mais cedo a acompanhar o nosso
carro e assim quando eles chegarem à altura de fazerem o deles , já viram o que aconteceu com o
nosso e sabem o que têm de fazer no deles de forma mais eficiente e resolvida", explicou.
Após a sua apresentação, o FST 06e entra numa fase de testes de forma a afinar pormenores para as
três competições de 2015, que terão lugar em circuitos internacionais na Hungria (20 a 23 de Agosto),
Espanha (27 a 30 de Agosto) e Itália (11 a 14 de Setembro). Nestas competições irão participar mais
de 300 equipas provenientes de todo o mundo.
A Formula Student é a maior competição universitária de engenharia a nível mundial e engloba
centenas de equipas de várias universidades de engenharia. Tem como objectivo a idealização e a
construção de carros do tipo fórmula para competir entre si, sendo estes avaliados nas suas
capacidades dinâmicas, sendo também avaliadas pela sua capacidade de justificar as escolhas
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tomadas e pelas suas práticas de engenharia e pelas suas capacidades de comunicação.
 
 Um orgulho para o Técnico de Lisboa
O orgulho dos membros da equipa após a construção deste novo monolugar eléctrico, definido como o
mais avançado automóvel eléctrico produzido em Portugal, reflecte-se também nas palavras do
presidente do Instituto Superior Técnico, Arlindo Oliveira, que esteve presente no evento,
aproveitando a ocasião para elogiar não só a capacidade dos alunos daquela instituição, mas também
o papel de parceiros como a Novabase e de outras empresas.
"Nós temos muitas dezenas de núcleos de alunos, mas este é um daqueles que faz uma coisa mais
completa e complexa, que envolve múltiplas disciplinas e que depois participa em provas. É um
orgulho para o Técnico ter este projecto", referiu aquele responsável em declarações à Automonitor.
"As equipas vão rodando, este já é o sexto carro aqui produzido. Cada novo protótipo é mais evoluído
do que o anterior. É um projecto que já gerou muitos engenheiros, muitos dos quais recrutados por
grande marcas internacionais", complementou, abordando de seguida o papel das empresas que
ajudam este projecto.
"As empresas nacionais também têm sido uma grande ajuda, quer em patrocínios directos, quer
disponibilizando instalações fabris como autoclaves que são usadas para fazer as peças. Permite
também contactos dos alunos com as empresas e vice-versa. Tem uma série de vantagens", conclui.
A equipa foi fundada em 2001, contando na sua mais recente iteração com 35 membros de diversas
áreas de engenharia, incluindo informática, contando já no seu palmarés com três títulos conquistados
seis pódios conquistados.
 
Pedro Junceiro
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ALUNOS DO IST CONSTROEM
SEXTO CARRO ELÉTRICO
Alunos do Instituto Superior Técnico
(IST) apresentaram ontem o seu
sexto carro elétrico de competição,
um protótipo de Fórmula 1 univer-
sitário, já sem os erros do passado
e que deixa a equipa "mais con-
fiante" para obter melhores resul-
tados. O modelo, construído por 35
alunos e ontem apresentado no
Casino do Estoril, em Cascais,
aposta sobretudo na "robustez e
fiabilidade".
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