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Pela primeira vez este ano a Williams conseguiu colocar um carro no topo. Valtteri Bottas
cravou a melhor marca nos testes de Barcelona nesta quarta-feira (2/3), com o tempo de 1m
23.261s.       Este foi o penúltimo dia de testes no circuito espanhol. Em segundo lugar ficou o
inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, seguido de Kevim Magnussen, da Renault. Sebastian
Vettel, da Ferrari foi o quarto piloto mais rápido do dia e Jenson Button surpreendeu ao levar
sua McLaren à quinta melhor marca.

SAUBER

Pela Sauber, Marcus Ericsson assumiu o volante no penúltimo dia de testes em Barcelona. O
novo carro da escuderia não teve um bom desempenho e ficou em penúltimo lugar no treino.
Com motor Ferrari, Ericsson conseguiu no máximo a marca de 1min27.487s.

O circuito apresentou tempo seco e ensolarado pela parte da manhã e à tarde ficou
parcialmente nublado, com temperatura ambiente entre 13 e 19 ºC. Na pista a temperatura
variou de 18 a 29. O sueco completou 55 voltas no circuito, totalizando 256,025 Km.  

"Foi um dia difícil e ficou comprometido especialmente na parte da manhã por problemas
técnicos. No final da tarde senti algo estranho na parte traseira direita, o que me fez perder o
controle do carro. Portanto, não completamos tantas voltas quanto queríamos. Na parte da
tarde ainda conseguimos alguma voltas úteis, com stints mais longos, o que foi bom para mim,
porque comecei a sentir o carro pela primeira vez. No entanto, por vezes, este tipo de coisa
acontece com um carro novo ao testar. Vamos olhar para a frente - para a próxima vez que eu
testar - no quarto dia.", disse Marcus Ericsson.

RED BULL

No segundo dia dos testes de pré-temporada em Barcelona, Daniel Ricciardo assumiu o lugar
de Daniil Kvyat ao volante do Red Bull RB12. A equipe do australiano trabalhou intensamente a
prática de pit stop na parte da manhã e à tarde o carro foi para a pista. O resultado foi que
Ricciardo completou 135 voltas no circuito e fez o sexto melhor tempo (1: 25,235).

"Completei várias voltas hoje. Conforme o programado, fizemos uma simulação de corrida com
sucesso. Era importante fazer isso hoje e também é importante para mim fazer as voltas para
ver como meu corpo se sente. O carro parece muito decente. A última meia hora na pista o
vento aumentou um pouco e o sol ficou um pouco mais brando, o que tornou hoje um pouco
mais desafiador", disse Ricciardo.
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1. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m 23.261s
2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Mercedes) 1m 23.622s
3. Kevin Magnussen (DIN/Renault-Renault) 1m 23.933s
4. Sebatian Vettel (ALE/Ferrari-Ferrari) 1m 24.611s
5. Jenson Button (GBR/McLaren-Honda) 1m 25.183s
6. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG-Heuer) 1m 25.235s
7. Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso-Ferrari) 1m 25.300s
8. Sergio Perez (MEX/Force India-Mercedes) 1m 25.593s
9. Nico Rosberg (ALE/Mercedes-Mercedes) 1m 26.298
10. Pascal Wehrlein (ALE/MRT-Mercedes) 1m 27.064s
11. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari 1min27.487s
12. Esteban Gutierrez (MEX/Haas-Ferrari) Sem tempo
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