
Protótipo elétrico GPI7 brilha

A equipa do Projeto de Sustentabilidade

Energética Móvel (PSEM) do

Instituto Superior Técnico (IST) que
contou com o apoio do Autohoje para a

construção do protótipo elétrico GP I 7,

trouxe de Inglaterra um meritoso 6°

lugar, alcançado entre 32 equipas, que

disputaram a final internacional da

Fórmula F24+, competição organiza-
da pela Greenpower Education Trust

e que envolve estudantes de Inglaterra

(maioritariamente), Bélgica, Brasil e

Polónia entre os 1 6 e os 25 anos de idade.

Nesta competição, todos os protótipos
tinham o mesmo motor (240 watts de

potência) e baterias (duas baterias de lírio

de 12 Volts cada), cabendo a cada equipa

conceber tudo o resto, da aerodinâmica à

eletrónica. Depois de três provas prévias

realizadas em setembro, em diferen-

tes circuitos ingleses (Dunsfold Park,

Castle Combe e Aintree Golf Centre),

nos quais arrebatou dois prémios "lET

Engineering" para a equipa com melho-

res soluções de engenharia, a formação

do IST evoluiu o veículo para a final,

no fim-de-semana de 7 e 8 de outubro,

em Rockingham, Northamptonshire.
Nas 28 voltas da corrida, o GPI7 foi

o 6o carro que mais voltas conseguiu
dar numa hora de prova, tendo ain-

da recebido o "Siemens Engineering

and Design Award" entregue à equipa
com o melhor projeto, o que aconteceu

pela terceira vez na história do PSEM.

"Ficámos muito satisfeitos com este

resultado que nos fez acreditar que para
o próximo ano, com algumas melhorias

introduzidas podemos ir ainda mais

longe", apontam os elementos do IST

para quem "2017 foi o melhor ano até

agora. Os resultados foram fantásticos

e a única coisa que ficou por alcançar

foi a conquista do pódio, o que não

é de todo um trabalho fácil, mas este

objetivo parece cada vez mais tangível

e passível de ser alcançado em alguns
meses", sublinham.


