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História da Renault na Formula 1
A história da Renault é dividida em 3 partes como equipe de Formula
1.

Em 1977 a fabricante francesa foi a pioneira em introduzir na
categoria o Motor Turbo. Nas mãos de Jean-Pirrie Jabouille o RS01
correu algumas corridas da temporada. Em 1978 depois de quase
uma temporada inteira o Carro todo Francês marcou os primeiros 3
pontos da história no GP dos Estados Unidos em Waltins Glen.
Em 1979, A Renault continua tendo várias quebras e problemas de
confiabilidade, Mas já se ver um carro disputando os primeiros
lugares. Na França, Jean Pierre Jabouille conquistou a primeira vitória
da história da Renault e Arnoux ficou com o 3ºlugar na famosa
batalha de Dijón entre ele e o Canadense Gilles Villeneuve. Em 80 a
Renault vence 3 corridas, Mas acaba quebrando demais,
comprometendo o resultado nos construtores.

Em 1981, 1982 e 1983 foram os melhores anos da primeira parte da
equipe na Formula 1 Nessas temporadas o RE20B, RE30, RE30B,
RE30C e RE40 mostravam muita velocidade, Mas a falta de
confiabilidade comprometeu a possibilidade de campeonato. Em 1981
e 1982 a Renault ficou em 3ºLugar. Em 1983, Por muito pouco Alain
Prost e a Renault ficaram perto do campeonato. Com o melhor carro
na maior parte do ano, Mas na reta final a Brabham de Nelson Piquet
acabou atropelando a Renault que vinha o Norte-Americano Eddie
Cheever que ficaram com o Vice-campeonato de pilotos e de
Construtores. Com 79 pontos, 4 vitórias, 3 poles e 11 pódios.

Em 1984 Prost e Cheever foram substituídos pelo Francês Tambay e o
Inglês Derek Warwick. A Equipe não vai bem e termina o ano em
5ºlugar sem conquistar nenhuma vitória e apenas 5 pódios. Em 1985
o ano começa bem com dois pódios de Partick Tambay, Mas a
temporada em seu restante acaba sendo ruim e com o 7ºlugar nos
construtores a Fabricante francesa resolve dar um fim para a sua
equipe que ficaria 17 anos de fora da Formula 1.

2002 marca a volta da Renault. Que comprou a estrutura da
decadente equipe Benetton. Com Jarno Trulli e Jenson Button como
pilotos eles usando a estrutura da Benetton e co9m o orçamento
robusto que eles tinham a equipe Francesa voltou bem e terminou o
ano em 4ºlugar, com 23 pontos ganhos.

Em 2003. Flavio Briatore Dispensa Button e contrata o jovem
Fernando Alonso. Com o carro melhor e um jovem talentoso como o
piloto Espanhol. A Renault desde do começo do ano mostra ter carro
mais competitivo. E após 20 anos a Renault voltou a conquistar uma
vitória com uma atuação impecável de Fernando Alonso no GP da
Hungria. Ao final do ano a Renault marcou 88 pontos e ficou em
4ºlugar com 1 vitória, 2 poles e 5 pódios.

Em 2004 a Renault evoluiu e fez um carro que na primeira metade de
campeonato acabou sendo a mais ameaçadora adversária da Ferrari.
Jarno Trulli conquistou a vitória no GP de Mônaco. A partir da segunda
parte de temporada os franceses perderam terreno e com a Ascensão
incrível da BAR e a inexplicável queda de desempenho de Jarno Trulli
(Que rompeu com a equipe após o GP da Itália) A Renault perdeu o
segundo lugar dos construtores para a equipe Inglesa que seria
comprada pela Honda anos depois. Com 105 pontos, 1 vitória, 6
pódios e 2 poles a Renault fechou o ano em 3ºlugar.

Os anos de 2005 e de 2006 marcaram os melhores anos da equipe
Francesa. Em 2005 a equipe mantem Alonso e contrata Fisichella que
vinha de uma bela temporada pela Sauber. O piloto Italiano venceu a
primeira prova do campeonato com sobras na Austrália, Mas quem
comandou o time nessa campanha vitoriosa foi mesmo Fernando
Alonso que venceu as 3 provas seguintes, No decorrer do
Campeonato, Na medida que ele viu a Mclaren tendo o melhor carro
ele começou a administrar a sua enorme vantagem. E quando a
equipe inglesa tinha problemas ele voltava a ganhar corrida, Como foi
a vitória do Espanhol no GP da Europa.
A temporada continuou até o final com Alonso controlando o
campeonato até chegar ao título de pilotos no GP do Brasil, A Renault
garantiu o seu primeiro título da História tanto de pilotos como de
construtores com 191 pontos, 8 vitórias, 7 poles e 18 pódios.

Em 2006 a Renault começa o ano de forma dominadora assim como
em 2005. Apesar da Ferrari voltar a ficar forte. A primeira metade do
ano Alonso conquista 6 vitórias e Fisichella 1 vitória. Tudo indicava
que que a história de 2005 se repeteria sem dificuldades, Mas com a
proibição do Amortecedor de Massa que dava uma bela vantagem
para a Renault. O Campeonato da equipe francesa começou a ficar
bem dramático, Em poucas corridas a vantagem do Espanhol para

Michael Schumacher foi dizimada tudo devido aos resultados e em
um abandono de Alonso na Hungria e uma quebra de Motor na Itália.
A duas corridas do final Alonso e Schumacher estavam empatados na
liderança do campeonato. No GP do Japão tudo indicava que
Schumacher iria vencer a corrida e Alonso ficar em 2º. Até que o
motor da Ferrari explode, o Alemão deixa a prova e Alonso conquistou
a 7ªVitória do ano e encaminhou o mundial de pilotos para ele. Título
confirmado no Brasil. Alonso conquista o Bicampeonato e a Renault
ganha seu segundo título de construtores da sua história.

Alonso foi contratado pela Mclaren, Para substituto do Espanhol foi
contratado o vice-campeão da GP2 de 2005, O finlandês Heikki
Kovalainen para fazer dupla com Fisichella. O Carro de 2007 começou
muito mal com os pilotos sofrendo. Principalmente o Kovalainen que
começou o ano errando em corridas e chegou a ser ameaçado de sair
da equipe no meio da temporada. A partir do Canadá com o 4ºlugar
Kovalainen começou a fazer um trabalho melhor e o carro deu uma
melhorada, Porém, bem longe de conseguir disputar vitórias. No
Japão, numa corrida sob chuva é que a Renault conseguiu seu melhor
resultado do ano. Kovalainen ficou em 2ºlugar. Com a
Desclassificação da Mclaren, Beneficiou a Renault que fechou o ano
com 51 pontos em 3ºlugar. Muito pouco para quem foi campeão em
2005 e 2006.

2008 – O ano do Cingapuragate
O Ano de 2008 a Renault troca sua dupla de pilotos: Saem Fisichella e
Kovalainen. Entra Nelson Ângelo Piquet jr. e volta Fernando Alonso
após um ano conturbado na Mclaren. O Carro da equipe Francesa
começa como um dos piores carros do Grupo intermediário. Enquanto
Alonso carregava o time nas costas, Nelsinho sofria com o carro que
ele tinha nas mãos. A partir da metade do campeonato para a frente
o carro começa a melhorar e começa a aparecer os resultados.
Nelsinho Piquet chega em 2ºlugar no GP da Alemanha se
aproveitando do acidente de Timo Glock, O que fez embolar toda a
prova.
A partir dai principalmente com as mãos do Alonso, as posições foram
melhorando e a Renault começou a subir na classificação dos

construtores.

Ai chega Cingapura. E Alonso finalmente poderia ter condições de
vencer a prova, Até que no treino oficial o carro do Espanhol tem
problemas e Alonso tem de parar, Ele se lamentou pois viu a chance
de vencer a prova ser praticamente descartada. Largando do
15ºlugar. Alonso tinha que tentar uma tática diferente para salvar o
final de semana pelo menos.
Eis que a tática de corrida de Alonso foi feita para ele parar com 12
voltas, Algo estranho, Mas explicável já que logo após a batida sendo
a Renault. Nelsinho teria de bater em um local que obrigasse a ter um
safety car no circuito. Algo que aconteceu voltas depois. Essa
manobra praticamente deu a vitória para Alonso, A renovação de
contrato para Nelsinho e a comemoração para a Renault que ainda
venceria o GP do Japão. O Ano termina com a Renault em 4ºlugar com
80 Pontos. Mas a marca negativa do Equipe seria revelada no Ano
seguinte.
O Desempenho da Renault em 2009 foi acobertado pela descoberta
do Cingapuragate. Além de um ano Ruim aonde a equipe fica com
apenas 30 pontos e com um triste 8ºlugar nos construtores. Nas
Férias Nelsinho Piquet é mandado embora da Renault e Romain
Grosjean substituiu no final da temporada sem qualquer sucesso.
Após todo o vazamento do Escândalo. Flavio Briatore foi mandado
embora da Renault e foi banido, Pay Symonds foi suspenso por 5 anos

e Nelsinho Piquet e Fernando Alonso foram absolvidos. (Deveriam ter
sido punidos)
Ao final do ano a Renault foi Punida em 2 anos, Mas ela ficaria
absolvida dessa punição caso não se envolvesse em qualquer
confusão nesse período de 2 anos. Ficou ameaçada da equipe se
retirar do Grid da Formula 1. Que acabou não acontecendo.
A Renault acabou se associando ao Grupo Genii. Robert Kubica e
Vitaly Petrov foram contratados para a temporada de 2010.

Nesse ano de retomada da Renault foi regular, A equipe foi levada na
maior parte do tempo pelo Polônes Robert Kubica que marcou 3
pódios com um carro que era inferior ao carro da Red Bull, Ferrari,
Mclaren e Mercedes. Isso ajudou a Renault a terminar o ano em
5ºlugar com 163 pontos ganhou. A se destacar que o Russo Vitaly
Petrov teve uma melhora no decorrer do ano e isso garantiu seu lugar
para a temporada de 2011 na própria Renault.

Em 2011 a Renault quis se associar a equipe Lotus, Ela colocou o
logotipo da tradicional equipe da Formula 1 que fechou as portas no
final de 1994. Isso se tornou uma batalha quando a Lotus do malaio
Tony Fernandes Manteve o nome Lotus na sua equipe que vinha
terminado a primeira temporada na Formula 1. A Solução para esse
caso que estava indo para os tribunais foi renomear a equipe para
Lotus Renault
E a equipe teve o agravante do acidente de Rali de Robert Kubica que
tirou o polonês de atividade da Formula 1. A Renault precisava de um
piloto experiente para desenvolver o novo carro. E esse piloto era o
Alemão Nick Heidfeld.
Nas primeiras provas da temporada, Os dois pilotos conquistaram um
3ºlugar, (Petrov na Austrália e Heidfeld na Malásia) Mas depois o carro
começou a cair de desempenho, Com resultados esporádicos em uma
corrida ou outra (5ºlugar do Petrov do GP do Canadá) A equipe entrou
em crise e essa crise acabou fazendo Heidfeld ser demitido da equipe
nas Férias para a entrada de Bruno Senna para as últimas provas do
ano. Ainda assim o desempenho não melhorou. (Apesar do
desempenho do Senna ter sido acima do esperado) A equipe
terminou o ano em 5ºlugar, quase perdendo a posição para a Force
India que fez um final do ano muito forte.

Ao final de 2011 a Genii assumiu a Renault que saiu da categoria
como equipe durante 4 anos. Voltando ao final de 2015, comprando o
espólio da falida Lotus. (Genii)
Pegando o espólio da equipe, A equipe fez um ano de transmissão:
Contrataram Jolyon Palmer e Kevin Magnussen. O Carro era o carro
desenvolvido pela Lotus e sem muito investimento o carro era ruim. O
que salvou o ano foi um 7ºlugar no GP da Rússia com o dinamarquês
e o 10ºlugar de Jolyon Palmer na Malásia. No final do ano a equipe
ficou em 9ºlugar com 7 pontos ganhos.

Em 2017 a Renault dispensa Magnussen e contrata o Alemão Nico
Hulkenberg pelas próximas três temporadas e mantem o questionável
Jolyon Palmer para compor a dupla de pilotos. Campeonato começa e
a Renault ainda se mostra um carro que não esta a altura de brigar
por posição nos primeiros lugares. Foram 9 vezes em 2017 que os
pilotos da Renault completaram a prova entre os 10 primeiros
lugares. Com 6ºlugar como melhor resultado em 5 oportunidades,
sendo 4 de Hulkenberg e 1 de Jolyon Palmer. Que ainda assim foi
mandado embora depois do GP do Japão. Nas provas finais quem
entrou foi o Espanhol Carlos Sainz jr. que vai disputar a temporada de
2018 pela equipe Francesa.
O 6ºlufar de Nico Hulkenberg no GP de Abu Dhabi fez com que a
Renault Fechasse a temporada em 6ºlugar no Mundial de construtores
com 57 pontos ganhos. Na temporada de 2018 a Renault em grande

parte do ano esteve como o melhor carro do Grupo Intermediário.
Hulkenberg e Sainz jr. tiveram boas corridas na temporada (Destaco o
5ºlugar do Hulkenberg na Alemanha e o 5ºlugar de Sainz jr. no
Azerbaijão) e apesar de não ter tido nenhum pódio na temporada a
Renault terminou o ano em 4ºlugar com 122 pontos. Sendo 69 de
Hulkenberg e 53 de Sainz jr.
Em 2019 a Renault pretende dar mais um passo a frente, Para isso
contratou o Australiano Daniel Ricciardo para essa temporada. Dessa
forma a Renault tem uma das melhores duplas de pilotos na
atualidade.

Pilotos
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Data de Nascimento
Local

Nico Hulkenberg
19 de Agosto de 1987
Emmerich am Rhein - Alemanha

Carreira:
Na Formula 1
GPs Vitória Pole Pódios
s
s
Melhores Voltas
Pontos
158
0
0
1
2
474
Equipes na Formula 1: Williams (2010), Force India (2012), Sauber (2013),
Force India (2014, 2015 e 2016) e Renault (2017, 2018 e 2019)
Total em sua carreira
GPs
Vitórias Poles
Pódios
Melhores Voltas
289
39
32
68
34

3

Data de Nascimento
Local

Daniel Ricciardo
1º de Julho de 1989
Perth - Austrália

Carreira:
Na Formula 1
GPs Vitória Pole Pódios
s
s
Melhores Voltas
Pontos
150
7
3
29
13
986
Equipes na Formula 1: HRT (2011), Toro Rosso (2012 e 2013), Red Bull (2014,
2015, 2016, 2017 e 2018) e Renault (2019)

Total em sua carreira
GPs
Vitórias Poles
Pódios
281
35
36

Temp
orada
2019

Melhores Voltas
86

Renault quer continuar a
evolução com o R.S.19

Rumo aos primeiros lugares a Renault F1
apresentou seu carro para a temporada de 2019. O R.S.19 é o carro
que terá como missão não só se consolidar como a 4ªForça como
tentar entrar na disputa pelos 3 primeiros lugares no Mundial de
Construtores. Desde da sua volta em 2016 a Renault tem progredido
na classificação dos construtores. No ano passado alcançaram a
4ªposição no Mundial com 122 pontos.
O presidente da Renault Sport Racing Jérome Stoll Falou do
compromisso futuro da Renault com o Esporte: “Na Renault, somos
apaixonados pelo automobilismo. Nossa história na F1 continuou
ininterrupta por mais de 40 anos. A Fórmula 1 é um espetáculo, é
entretenimento, mas também é o mais alto nível do automobilismo.
A paixão pela Fórmula 1 é uma metáfora do espírito de luta, da
determinação, da resiliência, mas também do progresso, graças à
inovação sem limites que inspira o esporte. Mas essa paixão deve ser
temperada com uma dose saudável de realidade. A F1 faz sentido
para a Renault, É um laboratório para a nossa futura tecnologia da as
ruas, Visto a nova designação de motor – Renault E-Tech 19. É um
momento muito emocionante fazer parte da F1. ”
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Desde seu retorno à F1 em 2016, a Renault investiu pesado em sua
instalações técnicas em Enstone, no Reino Unido, e em Viry-Châtillon,
na França.
Em Enstone, a equipe aumentou significativamente a capacidade de
produção, com máquinas-ferramentas atualizadas. O que fez a força
de trabalho crescer cerca de 50% desde 2016.
Em Viry, um dyno recém-reformado acaba de ser comissionado e será
usado durante toda a temporada para desenvolver a unidade de
energia, enquanto um programa de construção ambicioso para a
construção de novas unidades, departamentos de confiabilidade e um
departamento de lojas automatizadas começou recentemente, com
conclusão prevista para o ano de 2020.

O Diretor-Geral Cyril Abiteboul falou sobre o objetivo da equipe em
2019: “Lançar todos esses projetos enquanto disputavam o
campeonato foi um desafio incrível. nono em 2016 com oito pontos,
sexto em 2017 com 57 pontos e quarto no ano passado com 122
pontos. Entramos nesta temporada com o objetivo de manter esse
ímpeto forte e medido. Nós não temos como alvo essa ou aquela
posição assim como um número de pontos: o que eu quero é ver a
equipe continuar sua trajetória de progressão em relação as outras
equipes do topo da tabela.
Cyril falou sobre a motivação da dupla de pilotos: “O impulso
adicional da parceria Daniel-Nico traz confiança para a equipe nesta
temporada. Acredito que temos uma das mais fortes – se não a mais
forte dupla de pilotos da Formula 1. Daniel traz experiência
comprovada em corrida e conhecimento de uma equipe de ponta,
enquanto Nico está com fome. Ele é extremamente subestimado – ele
é rápido, determinado e um motivador para a equipe. Individualmente
eles são muito fortes e sinto que os 2 se complementam
perfeitamente. A energia que eles trazem para a equipe é muito
agradável e eu espero que possamos dar um carro competitivo para
os dois mostrarem seu talento”.

Em sua 3ªTemporada Nico Hulkenberg vai fazer dupla com o recémchegado a Renault Daniel Ricciardo que até o ano passado estava na
Red Bull.
“Como equipe, Nós desenvolvemos muito desde do inicio do ano de
2017. Quando cheguei, a infraestrutura ainda era muito nova,
Percorremos um longo caminho desde de então, com muito
progresso. Eu quero extrair o melhor de mim mesmo e Maximizar o
potencial da equipe e do novo carro. O importante é que damos um
bom salto para a frente como equipe e estamos nos apresentando de

maneira mais consistente. Queremos que a tendência de crescimento
continue para cima”.

O Recém-Chegado Daniel Ricciardo, Que ganhou 7 corridas pela Red
Bull esse ano se junta a Renault: “A Renault tem uma história enorme
no automobilismo, Por isso, fazer parte da equipe nesse novo
momento é um desafio empolgante. Estou aqui para fazer meu
trabalho na pista e pilotar o mais rápido possível. Mas também
gostaria de trazer a minha energia para a equipe, ser uma mola nos
passos de todos, Porque isso faz parte do meu trabalho e do meu
caráter. Eu pretendo ser capaz de fazer a equipe trabalhar um pouco
mais, com mais esforço. Eu gostaria de ser um catalisador de energia
positiva para todos”.
Com novas instalações e novos motoristas reforçando a confiança,
2019 promete ser um ano interessante dentro e fora da pista para a
Renault.
O Layout do carro foi mantido, com bem poucas modificações e os
patrocinadores também se mantiveram. Se o carro melhorar e a Red
Bull não tiver o motor ainda competitivo pode ser que a Renault
almeje mais do que o 4ºlugar dos construtores e quem sabe
conseguir o primeiro pódio desde da volta em 2016.
Ficha Técnica:
Chassis: (Renault R.S.19) Fibra de carbono moldada e monocoque
composto de favo de mel de alumínio, fabricado pela Renault F1 Team
e projetado para máxima resistência com peso mínimo.
Suspensões dianteiras e traseiras: composto de Triângulos feitos de
fibra de carbono, rodas de magnésio OZ Racing.

Transmissão: Caixa de câmbio de carbono semiautomática de oito
marchas com marcha reversa. Sistema “Quickshift” em operação para
maximizar a velocidade das mudanças de marchas.
Sistema de combustível: Célula a combustível de borracha reforçada
com Kevlar pela ATL.
Elétrico: Unidade de Controle Eletrônico Padrão da MES-Microsoft.
Sistema de freios: Discos de carbono e almofadas. (Brembo)
Cockpit: Banco do condutor removível feito de composto de carbono
anatomicamente formado, com cinto de segurança de seis pontos. O
volante integra toda a função eletrônica do carro, Com as pás de
troca de marchas, as pás da embreagem e o DRS.
Dimensões:
Dianteira: 1600mm
Traseira: 1550mm
Comprimento total: 5480mm
Altura total do carro: 950mm
Largura Geral: 2000mm
Motor: Renault E-Tech 19
Capacidade do Motor: 1600 Cilindradas (1.6 L)
Numero de cilindros: 6
Número de Válvulas: 24 (4 por Cilindro)
Limite de RPM: 15.000
Carregamento de pressão: Turbocompressor simples, pressão de
aumento ilimitada a 5 bar (Atmosfera)
Limite de fluxo de combustível: 100 kg / h
Quantidade de combustível permitida por corrida: 110 kg
Ângulo: 90°
Sistema de Recuperação de Energia:
Rpm MGU-K: Máximo de 50.000 rpm
Potência de MGU-K: Max 120kW
Energia recuperada pela MGU-K: Max 2 MJ / colo
Energia liberada pela MGU-K: Max 4 MJ / volta
MGU-H rpm: 100.000 rpm
Energia recuperada pela MGU-H: Ilimitado
Peso do carro: 743 kg
Peso do motor: Mínimo de 145 kg
Potência total: Mais de 950 hp(Cavalos)
Combustível: BP
Lubrificante: Castrol EDGE
Diretores Técnicos

Chassis: Nick Chester
Motor: Rémi Taffin
Aerodinâmica: Marcin Budkowski
Pilotos:
Patrocinadores: Castrol, Genii, Castrol Edge, Renault, RCi Bank And
Services, Infiniti, BP

