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A equipe Mercedes terminou os testes desta terça-feira (3/2), em Jerez, com um terceiro lugar.
O alemão Nico Rosberg completou 151 voltas e cravou 1min21s982, atrás apenas do      
brasileiro Felipe Nasr, da Sauber e do finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari.

A equipe fez várias simulações de pit stops e Nico Rosberg esteve ao volante da sua
Mercedes, completanto 93 voltas antes do almoço e mais 58 no período da tarde. O treino foi
brevemente interrompido após o híbrido F1 W06 sofrer um apagão no motor. Nesta
quarta-feira, quem vai assumir o volante será o britânico Lewis Hamilton.

Mesmo depois dos testes, Nico Rosberg ainda continua em dúvida sobre a potencialidade do
carro: "Confiabilidade foi o nosso principal problema ao longo do último ano, por isso a nossa
meta para 2015 é de resolver o caso. É por isso que eu posso dizer que estou feliz com o meu
primeiro teste de pré-temporada, já que andei por muitas voltas ontem e hoje. Ainda não sei em
que ponto de desenvolvimento estamos, mas vendo os tempos da Ferrari eu já percebi que
será um ano interessante para a Fórmula Um, eu acho", disse o piloto da Mercedes.

O TREINO:

A terça-feira (3/2) foi mágica para o piloto Felipe Nasr, da equipe Sauber. O piloto brasileiro
desbancou a Ferrari, executou 108 voltas no circuito de Jerez de la Frontera (ESP) e fez o
melhor tempo do dia com a marca de 1min21s545.

Com um equipamento muito confiável, Nasr não chegou a surpreender tanto, já que no dia
anterior tinha completado 88 voltas e com um tempo muito próximo ao melhor desta terça
(1min21s687).

"Foi mais um dia positivo. Fizemos muita quilometragem e conhecemos melhor o carro. Em
cima disso, usamos pneus diferentes para diferentes condições e o carro está bem acertado.
No final tive a oportunidade de testar bem o carro com altas cargas de combustível para avaliar
como se comportaria em condições de corrida", disse Nars, que continuou seu raciocínio...

"No conjunto, foram dois dias muito positivos. Estou feliz e já me sinto confortável no novo
ambiente. Estou para os testes em Barcelona", finalizou.

O outro brasileiro que corre nesta temporada, Felipe Massa levou sua Williams ao quarto
melhor tempo (1min22s276). Em segundo ficou a Ferrari do finlandês Kimi Raikkonen e em
terceiro, o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, com 1min21s982.

Confira os tempos desta terça-feira (3/2):
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1º Felipe Nasr (BRA/Sauber) - 1min21s545 - 108 voltas
2º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min21s750 - 92 voltas
3º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min21s982 - 151 voltas
4º Felipe Massa (BRA/Williams)  - 1min22s276 - 71 voltas
5º Pastor Maldonado (VEN/Lotus) - 1min22s713 - 96 voltas
6º Daniel Ricciard (AUS/Red Bull) - 1min23s901 - 48 voltas
7º Fernando Alonso (ESP/Mclaren) - 1min3s553 - 32 voltas
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