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Michelin e Renault Sport Technologies  
Apostam em pneus de 17 e 18 polegadas 
A Michelin e a Renault Sport Technologies compartilham a mesma visão da 
competição como instrumento para aproximar as tecnologias inovadoras ao 
grande público. Com este objetivo os dois parceiros avaliam a possibilidade de 
montar pneus de 18 polegadas nos Fórmula Renault 3.5 e de 17 nos Fórmula 
Renault 2.0 para a época de 2016.  

A primeira sessão de testes levou-se a cabo com os Fórmula Renault 3.5 no circuito 
valenciano de Cheste e uma segunda, em Barcelona, com os Fórmula Renault 2.0. Em 
função dos bons resultados obtidos em ambas as ocasiões, a Michelin e a Renault Sport 
Technologies anunciaram a sua decisão de continuar o seu programa de desenvolvimento: 
nos próximos meses decorrerão mais sessões de provas. 

Desde o passado mês de janeiro, a colaboração entre a Renault Sport Technologies e a 
Michelin permitiu recopilar os dados extraídos após percorrer vários centenas de 
quilómetros. As duas equipas estudaram meticulosamente estes resultados para controlar 
as implicações destas mudanças para os pilotos, assim como para a aderência e a 
suspensão. 

Centrando-se em velocidade de ponta, estabilidade, desgaste das borrachas e peças 
anexas, as primeiras conclusões são positivas. Embora se necessitem de algumas 
pequenas modificações, os monolugares beneficiam de um design mais moderno e de um 
aumento das performances nas curvas. Os primeiros ensaios demonstraram um ganho 
de um segundo por volta para os Fórmula Renault 3.5 no circuito de Cheste, em 
Espanha 

Pioneira no tema e graças à sua experiência em Endurance, a Michelin utiliza pneus de 18 
polegadas para os Spark-Renault SRT_01E e Renault Sport R.S.01. Há vários anos que o 
Grupo fez deste assunto a condição para voltar à F1. 

Sempre com o fim de preparar os jovens pilotos que querem aceder à F1, a Renault Sport 
Technologies estuda pormenorizadamente as evoluções da categoria rainha do 
automobilismo. Com este objetivo, avalia em conjunto com a Michelin a possibilidade de 
equipar os Fórmula Renault 3.5 e 2.0 com pneus de maior diâmetro. À espera da decisão 
definitiva da Fórmula 1, assim como do consentimento dos grupos de trabalho, esta 
mudança permitiria às World Series by Renault conservar a alta qualidade de formação 
das suas categorias. 
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Jean-Pascal Dauce, diretor de Competição da Renault Sport Technologies, comentou: 
“Os campeonatos organizados pela Renault Sport Technologies proporcionam a melhor 
preparação possível para a elite para os jovens pilotos. Graças à experiência da Michelin, 
se a F1 decide mudar a dimensão dos pneus, as World Series by Renault estarão 
preparadas para se reafirmarem como escola de campeões. Além de melhorar em 
performances e de um menor desgaste mecânico, essa mudança leva a modificações 
menores na linha de redução de custos, sem negar a inovação a que somos 
particularmente fiéis”. 

Nicolas Goubert, diretor técnico da Michelin Motorsport, disse: “A Michelin leva com o 
projeto «18 polegadas» desde 2010, pois, para nós, a competição é acima de tudo um 
laboratório para a inovação. Para provar o pertinente da nossa visão, decidimos aproveitar 
as oportunidades que os nossos atuais parceiros nos oferecem. Assim pois, pusemos em 
andamento a nossa experiência com êxito no novo campeonato de  Fórmula E, equipando 
os monolugares Spark-Renault 100 % elétricos. Atualmente, após provas muito 
prometedoras, a Renault Sport Technologies abre-nos as portas do seu campeonato 
World Series by Renault, que é um extraordinário terreno de formação para os futuros 
pilotos de Fórmula 1. Temos muito prazer em empreender este inovador caminho em 
conjunto com o nosso parceiro, confiando que em 2016 os monolugares equiparão pneus 
de maior diâmetro. De todos os modos, a experiência que levamos a cabo com a Renault 
Sport Technologies permitir-nos-á recolher valiosas informações para o desenvolvimento 
dos pneus Michelin de futura geração”. 

 

 

A missão da Michelin, líder do setor do pneu, é contribuir de maneira sustentável para 
a mobilidade das pessoas e dos bens. Por esta razão, o Grupo fabrica e comercializa 
pneus para todo o tipo de viaturas, desde aviões até automóveis, veículos de duas 
rodas, engenharia civil, agricultura e camiões. A Michelin também propõe serviços 
informáticos de ajuda à mobilidade (ViaMichelin.com), e edita guias turísticos, de 
hotéis e restaurantes, mapas e Atlas de estradas. O Grupo, que tem a sua sede em 
Clermont-Ferrand (França), está presente em mais de 170 países, emprega a 111.200 
pessoas em todo o mundo e dispõe de 67 centros de produção implantados em 17 países 
diferentes. O Grupo possui um Centro de Tecnologia que se encarrega da investigação 
e desenvolvimento com implantação na Europa, América do Norte e Ásia 
(www.michelin.es).  
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