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Debaixo de uma garoa fina, Nico Rosberg garantiu o melhor tempo e deixou todo mundo para
trás no segundo treino livre da fórmula 1 disputado no autódromo de Interlagos, em São Paulo  
    (SP) na tarde desta sexta-feira (13/11). Com 42 voltas completadas no circuito, o alemão
cravou a marca de 1:12.385 min.

"Foi um bom dia e testamos algumas coisas novas na primeira sessão. O Hamilton também foi
muito rápido hoje e parece que vamos ter uma grande batalha neste fim de semana. Além
disso, também tivemos de reaprender a pista, porque mudaram algumas coisas", disse
Rosberg.

Em segundo lugar e com o tempo de 1:12.843 min, ficou o seu companheiro de equipe na
Mercedes, Lewis Hamilton (ING) e o terceiro mais rápido foi Sebastian Vettel (ALE/Ferrari).
Quanto aos brasileiros, Felipe Massa (Williams) ficou em décimo lugar e Nasr, da Sauber foi
apenas o 13º.

"Foi um dia muito difícil. O carro estava instável na parte traseira. Não tive nenhuma boa volta
sem que a traseira se perdesse um pouco e isso dificultou bastante. A superfície oferece baixa
aderência, mas a degradação dos pneus é muito elevada, de modo que o carro estava
deslizando muito. Vamos tentar corrigir isso para amanhã", comentou o brasileiro de Williams.

Para variar, Fernando Alonso deu o já rotineiro show da McLaren ao detonar mais um motor e
paralisar o treino, causando a bandeira vermelha. O motor Honda definitivamente está aquém
do esperado e mesmo depois de diversos testes, não anda como deveria. Com mais esta
quebra, o espanhol já usou 11 unidades das quatro permitidas pelo regulamento no ano.

Neste sábado, a partir das 11 horas da manhã, acontece mais um treino livre. O quarto e último
- que definirá o grid de largada para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em 2015 -
acontece após as duas horas da tarde, pelo horário de Brasília.

RESULTADO FINAL DO SEGUNDO TREINO LIVRE - SEXTA-FEIRA, 13/311/2015:

1º Nico Rosberg (ALE/Mercedes)
2º Lewis Hamilton (ING/Mercedes)
3º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)
4º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)
5º Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)
6º Valtteri Bottas (FIN/Williams)
7º Romain Grosjean (FRA/Lotus)
8º Nico Hulkenberg (ALE/Force India)
9º Daniil Kvyat (RUS/Red Bull)

 1 / 2



Vettel em 3º e Kimi em 4º no 2º treino da sexta-feira

Escrito por César Leite
Sex, 13 de Novembro de 2015 15:55

10º Felipe Massa (BRA/Williams)
11º Sergio Perez (MEX/Force India)
12º Pastor Maldonado (VEN/Lotus)
13º Felipe Nasr (BRA/Sauber)
14º Max Verstappen (HOL/Toro Rosso)
15º Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso)
16º Jenson Button (ING/McLaren)
17º Marcus Ericsson (SUE/Sauber)
18º Fernando Alonso (ESP/McLaren)
19º Will Stevens (ING/Manor)
20º Alexander Rossi (EUA/Manor)
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