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Novas Instalações

No início do ano de 2018, foi dada à equipa a 
possibilidade de mudar para um novo local de 

trabalho. Até à data, a equipa trabalhava em espaços 
físicos separados, tendo a oficina e uma sala de trabalho 
no Pavilhão de Mecânica II e duas salas no Pavilhão de 
Eletricidade do Instituto Superior Técnico.
Assim, a nova “casa” do projeto passou a ser no piso -1 
do Pavilhão de Mecânica III. A mudança para um espaço 
mais amplo permitiu o trabalho de toda a equipa num 
único espaço potenciando todas as interações e facilitando 
a comunicação entre os membros. Esta melhoria foi 
essencial na fase de design, que se traduziu num aumento 
da eficiência do trabalho de equipa. Para além de uma 
oficina, o novo espaço, denominado pela equipa de “Covil”, 
conta com uma sala de reuniões, uma sala para armazém 
e ainda dispõe da instalação de uma sala para trabalhos 
com alta tensão onde é feito todo o desenvolvimento das 
baterias, inversores e motores elétricos num ambiente 
mais seguro e controlado. O laboratório possui também 
um elevador que dá acesso ao exterior e onde o carro 
consegue entrar, melhorando toda a acessibilidade em 

dias de testes ou eventos. Dada a construção em paralelo 
do FST 08e e consequente período de competições, o 
projeto de mudanças de espaço foi apenas concluído em 
2019. Com o apoio de várias empresas que patrocinam a 
equipa foi possível equipar a oficina com as ferramentas e 
infraestruturas necessárias para retirar todo o potencial do 
novo espaço. Muitas atividades tornaram-se mais rápidas, 
exigindo da equipa uma organização e a implementação 
de processos superiores com fim a aumentar a qualidade 
final dos carros.
A mudança serviu também como uma medida de 
reorganização dos espaços do Departamento de Engenharia 
Mecânica, do qual um dos objetivos é a aproximação dos 
Núcleos de Estudantes. Neste momento, a maioria dos 
núcleos encontram-se sediados neste Pavilhão, levando ao 
desenvolvimento conjunto dos projetos dos alunos.

Texto: Henrique Karas

Preparação  da nova “casa” da FST Lisboa.

“Esta melhoria foi essencial na 
fase de design, que se traduziu 
num aumento da eficiência do 

trabalho de equipa.”
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“(...) uma sala para trabalhos 
com alta tensão onde é feito todo 
o desenvolvimento das baterias, 
inversores e motores elétricos 
num ambiente mais seguro (...)”

Sala de Reuniões.

Sala para trabalhos com alta tensão.

Espaço de trabalho e oficina.

“Para além de uma oficina, o 
novo espaço (...) conta com uma 
sala de reuniões, uma sala para 

armazém (...)”
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Para a época de 2018/2019, a equipa conta com 39 
estudantes, representantes de 5 cursos de engenharia 

diferentes. Nesse sentido, foi adotada uma estrutura de 
equipa mais organizada como investimento na qualidade 
do FST 09e e na gestão do planeamento do projeto.
As principais diferenças desta reestruturação focam-
-se na parte de gestão da equipa. Numa tentativa de 
aumento de qualidade do produto final, a equipa passou 
de um para três diretores técnicos, com focos respetivos 
nas áreas de mecânica, eletrónica e dinâmica de veículo. 

Esta medida permite uma revisão e acompanhamento 
superior do trabalho das áreas, bem como agilizar 
a tomada de decisões, deixando os líderes de cada 
área mais focados na orientação do trabalho dos 
membros da equipa. De modo a acompanhar este 
aumento de qualidade no carro, foi criado o cargo 
de gestor de projeto, como um investimento na 
velocidade operacional da equipa, garantindo prazos 
mais realistas e uma melhor alocação de recursos.
No que  toca às áreas de trabalho, cada uma possui 
um líder de área que gere entre 3 a 7 membros. A 
equipa organiza-se assim numa estrutura de Gestão 
e 7 áreas de trabalho diferentes:   Operações e 
Comunicação, Aerodinâmica, Chassis, Suspensão, 
Propulsão, Eletrónica e Dinâmica de Veículo.

Equipa
2018/2019

Texto: Henrique Karas

“(...) foi adotada uma estrutura 
de equipa mais organizada como 

investimento na qualidade 
do FST 09e (...)” 

Equipa FST Lisboa 2018/2019.
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Gestão

André Agostinho
Diretor Técnico

Eletrónica

António Bento
Gestor de Projeto

Henrique Karas
Líder de Equipa

Miguel Lino
Diretor Técnico

Mecânica

Rodrigo Ramos
Diretor Técnico

Dinâmica de Veículo

Operações e Comunicação

Henrique Karas
Líder de Área

António Bento
Gestor de Projeto

Henrique Motta
Patrocínios

Alexandra Pereira
Logística

Mariana Sequeira
Marketing

Mariana Vieira
Marketing e 

Assuntos Internos
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Aerodinâmica

Luís Morais
Líder de Área

Tomás Fontes Miguel Antunes
CFDCFD

João Freitas
Líder de Área

Filipa Ribeiro
Controlo Essencial

David Ribeiro
Controlo Essencial

Miguel Rodrigues
Controlo Essencial

João Revés
Sistemas Alta Tensão

Teodoro Dias
Interface do Piloto

Miguel Lourenço
Sistemas Alta Tensão

Diogo Pereira
Telemetria

Miguel Crespo
Interface

Eletrónica
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Suspensão

Miguel Soares
Líder de Área

David Vigarinho
Cubo e Porta Cubo

Gonçalo Costa
Transmissão

Luís Figueiredo
Jantes e Travões

João Nunes
Projeto Mecânico

Pedro Neves

João RegoInês CarrondoPedro Mendonça

Tomás Bastos

Líder de Área Ergonomia Monocoque

FEM Direção

Chassis
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Propulsão

Dinâmica de Veículo

Pedro Santos
Líder de Área

Afonso Dias
Refrigeração e Bateria

Alexandre Gouveia
Refrigeração e CAD

Tiago Santos
Motores e Bateria

Rodrigo Ramos
Líder de Área

Inês Viveiros
Sensores e Controlo

João Pinho
Controlo e Dinâmica de 

Veículo

Henrique Furtado
Dinâmica de Veículo

Afonso Nogueira
Suspensão e 

Dinâmica de Veículo

Stefan Sochirca
Suspensão



09e
Direção
Ergonomia
Chassis monocoque
Acondicionamento de eletrónica

Software
PCBs e cablagem
Interface e telemetria
Programação de sistemas embebidos
Segurança

Bateria
Motores
Inversores
Refrigeração



Especificações:
Peso: 240 Kg
4 motores (35 kW cada)
Torque Máximo: 1340 Nm
Velocidade máxima: 107 km/h 
0-100 km/h em 2.3 s
Relação de transmissão: 16:1
Acumulador: 8 kWh, 600 V

Estruturas aerodinâmicas
Estudos CFD

Pneus
Simulação
Controlo e sensores
Geometria de suspensão
Testes e tratamento de dados

Software
PCBs e cablagem
Interface e telemetria
Programação de sistemas embebidos
Segurança

Jantes
Travões
Transmissão
Cubo e Porta-cubo
Estrutura da suspensão

Suspensão
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O monocoque ser feito num ano implica, antes de 
mais, uma grande evolução na forma de trabalhar 
da equipa, dado que permite que mais sistemas 
sejam alterados de um ano para o outro por não 
estarem constrangidos pelo design do  monocoque 
anterior. Permite iterar questões de ergonomia, 
packaging de propulsão, caixas de eletrónica, 
localização de pontos de suspensão, entre outros.
Por tudo isto, segue-se uma dificuldade no 
design que origina do facto de haver poucos 
constrangimentos e as hipóteses serem muito 
vastas. Por isso, é necessário haver um foco 
sobre que fatores devem ser privilegiados e que 
concessões entre os diferentes sistemas devem ou 
não ser feitas. Este ano a equipa superou-se em 
levar a cabo este processo num tempo recorde. 
Este ano houve também um grande input da área 
de aerodinâmica no formato do monocoque, de 

O monocoque é a peça que aglutina todos os outros sistemas do carro. A origem da palavra 
advém do grego mono (único) e do termo francês coque (concha). Pela primeira vez na 

história da equipa, o monocoque foi desenhado e construído num só ano. 

forma a poder valorizar o pacote aerodinâmico. 
Vários ângulos foram iterados em modelos de 
CFD (dinâmica dos fluidos computacional - 
Computational Fluid Dynamics) (Front Top angle 
(θ1), Front Bottom angle (θ2), Rear Bottom angle 
(θ3), Nose Inclination angle (θ4) and Front Side 
angle (θ5)) e foi decidido cobrir com uma tampa os 
amortecedores da frente de forma a que estes não 
perturbassem o escoamento. 

Monocoque:
Do Design à Manufatura

Texto: Inês Carrondo

Monocoque FST 09e

Ângulos do monocoque.



A fase de design do monocoque não termina 
após o CAD (desenho assistido por computador 
- Computer Aided Design) estar concluído. Aqui 
entra a fase de design estrutural. Dado que o 
monocoque é construído em materiais compósitos, 
é necessária uma extensa análise e otimização 
de forma a conseguir a estrutura com um melhor 
compromisso entre massa e rigidez. Todo este 
processo é ainda regido pelas regras de equivalência 
estrutural concebidas pela competição de forma a 
assegurar a segurança do piloto. Quando esta fase é 
concluída, estão prontos os empilhamentos de fibra 
de carbono e honeycomb de alumínio, e é possível 
iniciar a fase de manufatura.
Há que ter também em conta que o facto do design 
do monocoque e a sua manufatura terem sido 
realizadas num ano, implicou que, acrescentando 
à manufatura do monocoque, a equipa tivesse 
também que se preocupar com a manufatura 
dos moldes negativos em  fibra  seca, onde 

é laminado o monocoque em fibra pre-preg. 
Estes moldes negativos foram feitos a partir 
dos moldes positivos feitos em MDF, uma 
vez que a fibra pre-preg tem de ser curada a 
altas temperaturas  que o MDF não suporta. 
Apesar da elevada confiança nos modelos de 
elementos finitos concebidos pela equipa, a 
manufatura de materiais compósitos é um processo 
complexo e com significativa margem de falha. 
Posto isto, esperamos por testes empíricos e provas 
em pista para podermos afirmar que o design se 
verificou robusto e reconhecer pontos de melhoria 
para as iterações dos próximos carros da equipa. 

“A fase de design do monocoque 
não termina após o CAD (...)

 estar concluído. Aqui entra a fase 
de design estrutural.”

Estudo estrutural do monocoque.

Design do monocoque.
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CAD do volante (parte da frente). CAD do volante (parte de trás).

O volante é uma peça de extrema importância no que 
concerne à relação piloto-carro. É através do volante 

que o piloto dá grande parte dos inputs ao carro. Este 
ano, deu-se elevada relevância a melhorar a ergonomia 
do volante e também em reduzir a sua massa. Para tal, 
foi construído um jig que permitiu ao piloto testar várias 
distâncias entre cada pega de forma a reduzir o potencial 
cansaço nos braços. Após esta distância estar definida, 
colocou-se um material moldável (barro) nas pegas, 
que o piloto agarrou da forma que lhe seria mais natural 
e confortável, criando-se assim um “molde” das mãos 
do piloto. Com o apoio do Laboratório de Biomecânica 
de Lisboa, foi possível mapear este molde por scan 3D, 
gerando milhões de pequenas superfícies. De seguida, foi 
desenhado o CAD utilizando estas superfícies. Decidiu-se 
ainda, com input do piloto, a melhor localização para os 
botões tendo em conta que é necessário que estes sejam 
fáceis de premir, mas sem correr o risco de serem premidos 
acidentalmente.  Outra consideração no processo de 
design foi a acessibilidade à eletrónica interior ao volante. 
Esta é alvo de várias alterações durante a fase de testes, 
e é importante reduzir o tempo gasto em abrir e fechar o 
volante. Para tal, foi criado um sistema de tampa.
O volante será laminado em fibra de carbono de forma a 
assegurar a sua fiabilidade e rigidez.

Perspetiva de Ergonomia no 
Design do Volante

Realização do scan ao molde das pegas do volante.

Impressão 3D das pegas do volante.Texto: Inês Carrondo



A Tecdigital Maquinações 3D apoia a FST Lisboa há três anos com a manufatura de moldes em MDF 
para a construção dos carros da equipa. A participação da empresa no projeto tem-se mostrado cada 

vez mais importante com a evolução dos protótipos, que ano após ano requerem designs mais inovadores e, 
consequentemente, moldes mais complexos.
É importante para a Tecdigital Maquinações 3D estar envolvida com projetos estudantis inovadores, 
incentivando os alunos a desenvolverem os seus projetos e ganharem experiência. Isto possibilita a formação 
de novas gerações de engenheiros qualificados e ao mesmo tempo permite o desenvolvimento de tecnologias 
nacionais. Fazer parte deste processo é um grande orgulho para a empresa, que está comprometida em dar 
a sua contribuição. A relação longeva estabelecida com a equipa também proporciona bons momentos, 
especialmente no período de manufatura, onde há confraternização e troca de experiências entre membros da 
equipa e da empresa, os quais, se espera que continuem a ser realizados por muitos e bons anos.



18

A suspensão define a forma como as rodas e o chassis de um carro estão ligados. Esta ligação 
vai determinar o movimento relativo dos dois elementos e as forças transmitidas das rodas 

para o chassis.

Ao contrário dos carros de estrada, onde a função principal da suspensão é garantir o conforto dos 
passageiros e a sua segurança, em motorsport os objetivos do desenvolvimento de uma suspensão são:

• Otimizar o atrito gerado pelos pneus de maneira a melhorar a aceleração e o 
desempenho em curva;

• Acelerar a resposta do veículo na entrada e saída de curvas;
• Melhorar o desempenho do pacote aerodinâmico do carro, produzindo mais 

downforce em curvas e menos drag em retas.

O circuito de Formula Student típico é uma pista muito técnica composta por retas curtas e curvas 
apertadas. Como tal, o desenvolvimento da nossa suspensão foca-se sobretudo no atrito mecânico gerado 
pelos pneus e na reposta do carro em curvas.

Design de Suspensão

Texto: Afonso Nogueira

Parte de trás do FST 08e.
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Para tal, a suspensão é desenhada com dois parâmetros em mente:

• Posição dos pneus em relação 
à estrada

A inclinação de cada pneu – ângulo 
de camber – tem um grande impacto 
na força de atrito que este é capaz de 
produzir. O ângulo de camber ideal 
depende da carga vertical imposta. À 
medida que o carro rola em curva a 
inclinação de cada roda também varia. 
Portanto, a geometria da suspensão tem 
de ser projetada de modo  a manter cada 
pneu na sua posição ideal de maneira a 
otimizar a aceleração do carro em reta e 
em cada tipo de curva.

• Rigidez da suspensão 
A rapidez de resposta do carro, ou seja, a velocidade com que este reage aos 
comandos do piloto, melhora com o aumento da rigidez da suspensão, enquanto que 
o atrito gerado pelos pneus, pelo contrário, aumenta com a redução desta rigidez da 
suspensão. Para além disso, é também necessário ter em conta que uma suspensão 
mais rija reduz a variação da altura do carro em relação à estrada, o que possibilita 
reduzir a altura mínima do pacote aerodinâmico, o que o torna mais eficiente.

Os pneus são o único elemento do carro em contacto direto com o asfalto, sendo portanto essencial ter 
uma suspensão bem projetada para transmitir a potência do carro para a estrada. 

Design computacional da geometria de suspensão.

Esquema: pneu inclinado.
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O primeiro passo no design de uma peça/sistema 
começa com a definição dos requisitos e as 

características de funcionamento. Em seguida, avançamos 
para a modelação da mesma num software de desenho 
assistido. Após a primeira, e muito simples, topologia ser 
desenvolvida, começa um processo iterativo e circular 
entre análises estruturais de elementos finitos (num 
software comercial) e a tal modelação. Nestas análises, 
aplicamos forças e constrangimentos, representativos da 
vida útil do protótipo, à topologia criada anteriormente e 
conseguimos perceber quão apta esta é para cumprir os 
seus requisitos. Fundamentalmente, analisamos as tensões 
e deformações ocorrentes na peça. Se a peça cumprir, com 
margem, os requisitos, então alteramos a sua topologia, 
maioritariamente tirando material em zonas não críticas. 
Deste modo, conseguimos reduzir o peso total do protótipo 
e melhorar a sua performance.    
Com o objetivo de poupar tempo no design de algumas 
peças, recorremos então ao método matemático de 
otimização topológica (no mesmo software comercial 
onde realizamos as análises).  Começamos por definir um 
espaço de design que delimita as dimensões máximas da 
peça. Depois são aplicadas as forças e constrangimentos, 
tal como numa análise simples. Quando iniciamos a 
otimização, o algoritmo vai começar a reduzir a densidade 
de material nas tais zonas não críticas, se escolhermos 
como objetivo reduzir a massa. Tipicamente, o resultado 
final converge para formas treliçadas e/ou muito orgânicas 
e parecidas com formas da Natureza. Assim conseguimos 
numa fase inicial perceber quais as regiões onde podemos 
retirar material, e convergir mais rapidamente para uma 
solução final.
Este ano, na área de Suspensão, realizámos algumas 
otimizações topológicas aos apoios da suspensão, ao 
porta-cubo e centros de jante. Na área de Chassis foi 

desenvolvido um pedal do acelerador protótipo para ser 
impresso em 3D com o mesmo método.

Texto: Miguel Soares

Otimização topológica do apoio da suspensão.

Otimização 
Topológica

Resultado final após otimização topológica.

Otimização topológica do centro de jante.



A Bahco, empresa sueca de ferramentas 
do grupo SNA, patrocina a equipa desde 
o final do ano passado. Com a mudança 
de instalações, uma renovação e 
uniformização das ferramentas usadas 
era um dos objetivos da equipa e graças 
a este apoio isso foi possível. Hoje, a 
oficina da equipa conta com uma das 
líderes do mercado de ferramentas, 
com excelente qualidade e ergonomia 
que a destaca das marcas concorrentes.

O Ramada Aços está há 80 anos no 
mercado de soluções globais de aços, 
sendo pioneiro e hoje líder. Há menos 
tempo patrocina a equipa com todo o 
aço necessário para a construção dos 
carros, utilizado maioritariamente nos 
discos de travão e suspensão. Apesar 
do aço ser menos usado nos carros, a 
sua especificidade e requisito técnico 
aumenta. A equipa conta então com a 
linha de aços especiais do Ramada Aços 
que é essencial para o desenvolvimento 
de subsistemas cruciais do carro.

TECHNOLOGY

SENSOR

ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES

FST 08e no stand da Bahco na exposição Mecânica 2018.

Visita ao Ramada Aços.
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FST CAN Interface
A FST CAN Interface é um software 100% desenvolvido por membros da equipa escrito em C++ utilizando bibliotecas 

de Qt. O objetivo principal da interface é permitir que o utilizador seja capaz de monitorizar, interpretar e manipular 
qualquer informação que lhe chega do veículo. Tentámos que este programa fosse o mais user-friendly possível, de 
forma a que qualquer membro da equipa que necessite de retirar alguma informação do carro o consiga fazer a partir de 
uma plataforma limpa, funcional e apelativa.

A FST CAN Interface tem diversas features que permitem a monitorização dos sistemas elétricos do carro:

Texto: Miguel Crespo

A interface tem incorporado um widget do estilo 
consola, onde todas as mensagens de CAN que 
estão a ser recebidas são listadas. Aqui estão todos 
os parâmetros de uma mensagem de CAN: Device 
ID, Message ID, DLC e a informação desta. Para o 
utilizador mais experiente, esta é uma ótima maneira 
de ver que mensagens estão a ser enviadas pelas 
PCBs do carro, que por sua vez ajuda o processo 
de debug de quaisquer erros que possam ocorrer.

Consola

Consola da FST CAN Interface

“Aqui estão todos os parâmetros 
de uma mensagem de CAN (...)”

Consola na FST CAN Interface.

Amostra da FST CAN Interface.



Parte do esforço para tornar a nossa 
interface mais user-friendly inclui ter 
layouts modulares. Damos a opção ao 
utilizador de movimentar as diversas 
“janelas “ que está a usar como desejar, tal 
como uma “janela” normal do desktop. 
Isto acoplado ao facto destes layouts 
poderem ser guardados e usados num 
momento posterior, torna a experiência 
mais personalizável e agradável 
para o utilizador deste programa.

Monitoring
A interface tem uma alta variedade de 
widgets que nos permitem monitorizar 
os sistemas eletrónicos do carro. 
Como podemos observar na imagem, 
somos capazes de visualizar diversos 
parâmetros da bateria, tais como valores 
de temperaturas máximas e mínimas, 
indicadores do estado de vários 
componentes e ainda valores referentes 
a cada stack da bateria. Isto permite-
nos uma fácil visualização da peça mais 
importante do powertrain do carro.

Monitoring da FST CAN Interface

Gráficos
Monitoring na FST CAN Interface.

Gráfico na FST CAN Interface.

Testes ao FST 08e.
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Como comunicar via CAN?
Em motorsport há muita diversidade, diferentes regulamentos, objetivos ou orçamentos, mas existe um 

ideal comum: maximizar o potencial do carro. Para tal, este deve ser testado extensivamente e todos os 
dados destes testes têm de ser geridos corretamente para poderem ser utilizados. Portanto, a gestão dos dados 
é muito importante.

Texto: Diogo Pereira

No passado, comunicávamos com o nosso carro através 
de USB, o que implicava que sempre que era necessário 
ter informação ou alterar algum parâmetro no carro, era 
preciso parar e conectá-lo fisicamente a um computador. 
Isto fazia a equipa perder tempo de teste valioso. Foi, por 
isso, necessário arranjar uma forma de comunicar sem fios 
com o carro; mas como? Esta escolha não é óbvia, dadas 
as várias tecnologias sem fios disponíveis.

Como aumentar o tempo de testes?

Provavelmente já ouviu falar sobre Wi-Fi: está nos nossos 
routers, TVs, colunas, telemóveis, carros, relógios, 
computadores, lâmpadas, unidades de ar condicionados; 
basicamente em todo o lado. Esta utilização difundida 
concede à Wi-Fi várias vantagens quando comparada com 
outras tecnologias.
O hardware é barato, está disponível para profissionais e 
consumidores e está bem documentado, dado que toda a 

Como comunicar sem fios?

gente usa Wi-Fi. O software é independente do hardware, 
o que significa que  o código que escrevemos pode servir--
se de qualquer hardware de Wi-Fi. A Wi-Fi tem uma muito 
boa largura de banda e pode ser utilizada para comunicação 
a longas distâncias (mais de 1km) com o hardware certo. No 
que diz respeito ao código, a nossa aplicação de interface 
(aplicação que exibe dados do carro e permite algum 
controlo) serve-se de C++ com bibliotecas do Qt, funciona 
através de diferentes plataformas, o que significa que para 
o mesmo código a aplicação pode ser exportada para vários 
sistemas operativos (utilizamos este código para Windows, 
macOS, Linux e Linux Arm). Tendo isto em conta, se já 
temos código cross platform para gerir as comunicações 
do nosso carro, para quê escrever mais código para fazer 
a mesma coisa? Não o fizemos. Combinámos o código da 
interface que lida com a comunicação numa biblioteca 
C++/Qt e tornámo-lo independente para ser usado na 
interface e na telemetria. Por isso, agora, se alteramos o 
código da telemetria, também o alteramos na interface e 
vice-versa. 

Diogo Pereira com a antena da Engenius Networks.
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Como podemos utilizar este sistema no 
carro?
Não poderíamos simplesmente colocar um PC no carro: 
consumiria muita energia, é pesado e caro. Se ao menos 
existisse uma placa que corra Linux, seja leve, barata e 
consuma pouca energia... Mas existe! É muito popular, 
requer 2A a 5V, corre Linux, tem Wi-Fi e a versão mais 
cara custa à volta de 30€ - chama-se Raspberry Pi (RPi). 
O RPi é a escolha perfeita para a primeira versão desta 
telemetria. Tem várias interfaces, uma das quais é SPI, mas 
o carro comunica com CAN, por isso temos um shield que 
combina duas das nossas CAN buses para SPI e isto apenas 
requer socketCan drivers para permitir a comunicação. 
Dado que corre Linux , podemos compilar o código no 
próprio RPi. Podemos também substituir o RPi com outra 
placa ou até com outro processador e código que corre na 
mesma!

E quanto ao exterior do carro?
Para permitir comunicação a longa distância (o que no 
nosso contexto significa 1km no máximo), temos um ponto 
de acesso de 5GHz 23dBm emparelhado com uma antena 
de 5GHz, 19dBi e 120º. Este hardware vem da Engenius 
Networks que comercializa hardware de Wi-Fi a preços 
razoáveis para a sua performance.

Como é que o método de comunicação 
funciona?
A nossa biblioteca consegue comunicar com uma porta 
USB como antes, consegue abrir um ficheiro com 
mensagens registadas, consegue escrever mensagens, 
comunicar através de UDP ou TCP, gerar mensagens 
customizadas e também comunicar directamente com 
CAN. Por isso, o nosso RPi recebe mensagens do carro e 
transmite-as para o nosso método de transmissão desejado 
- UDP ou TCP - para transmissão sem fios. No nosso 
ponto de receção, os computadores recebem mensagens 
através de UDP ou TCP com o mesmo código que corre 
no carro. Para enviar mensagens de volta ao carro, o 
método é o mesmo. Todos os métodos de comunicação são 
bidirecionais.

Este sistema irá perdurar no futuro?
Tudo indica que sim! Do ponto de vista do hardware, não se 
prevê que os nossos dispositivos se alterem drasticamente, 
o nosso código vai correr em novo hardware durante anos. 
Do ponto de vista do software, Qt não vai desaparecer, e 
mesmo que o seu desenvolvimento seja travado, existem 
múltiplas coisas que ainda poderemos fazer, como por 
exemplo transmissão vídeo/áudio. Além disso, como 
estamos a correr Linux, podemos utilizar apps desenhadas 
por outros para coisas que precisemos de fazer mas não 
tenhamos tempo para programar.

Raspberry Pi e a sua respetiva caixa para o inserir no carro.



A bateria do FST 09e é composta por múltiplas células 
de lítio, que quando ligadas em paralelo duas a duas, 

num total de 144 blocos destes em série, compõem uma 
bateria de 600 V, armazenando cerca de 8 kWh. A bateria 
tem um peso de 60 kg, o que significa que é um dos 
componentes mais pesados do carro. A baixa capacidade 
de carga das células é um dos principais impedimentos à 
travagem regenerativa. A pedido da equipa, foi decidido 
que um dos investimentos futuros mais relevantes seria 
uma bateria mais leve e com maior capacidade de carga. 
Para tal, a escolha de novas células é necessária.

Teste de Células do Acumulador

Antes da compra de amostras, os requisitos para a nova 
bateria foram analisados e quantificados, para que o 
dispendioso processo de tentativa-erro fosse minimizado. 
Chegou-se a um valor de energia necessário equivalente 
a 85% do valor atual, com uma previsão de redução do 
peso na mesma percentagem. Uma vez que os valores 
fornecidos pelos fabricantes nem sempre são adequados às 
condições de utilização de um carro de Formula Student, 
é necessário testar os parâmetros essenciais, tais como: a 
capacidade, as correntes de carga e descarga e a resistência 
interna. 
Para realizar os testes às células candidatas, entrámos 
em contacto com um núcleo de alunos de Mestrado e 
Doutoramento do Instituto Superior Técnico, o NanoSat, 
que têm como objetivo enviar um satélite para o espaço.

Tendo em conta que o satélite não é de fácil acesso, é 
necessário que antes da montagem das células 
que o alimentam haja um rigoroso processo de 
testes. Assim, iremos utilizar os equipamentos 
disponibilizados pelo NanoSat, localizados no 
Taguspark, para poder realizar os testes às nossas células.
O teste envolve carregar e descarregar a célula a 
diferentes cargas, com o  intuito de caracterizar a 
célula.    Testes a diferentes temperaturas, com auxílio 
de uma cúpula de aquecimento ou imersão, poderão 
ser feitos para encontrar o ponto de temperatura 
ótimo para uma melhor eficiência da bateria.
Após a realização dos testes às células, será possível 
caracterizá-las e daí conseguir escolher as células que nos 
dão uma bateria ideal.

“A pedido da equipa, foi decidido que um 
dos investimentos futuros mais relevantes 
seria uma bateria mais leve e com maior 

capacidade de carga.“
Vista explodida do acumulador.

Texto: João Revés

Bateria FST 08e.



“A TE Évora apoia a Formula Student 
há cerca de 5 anos e que surge como um 
dos projetos mais interessantes que temos 
ao nível da relação de parceria com as 
universidades. Este tipo de projetos ajuda 
os alunos a integrar-se numa realidade 
organizacional onde se assumem 
compromissos em prol de um todo, e isso 
ajuda a reduzir o choque inicial  sentido 
na transição entre vida académica e 
profissional. Ao mesmo tempo implica 
lidar com diferentes áreas de intervenção, 
pelo que passa por ser também uma 
experiência formativa na gestão de 
projetos, capacidade de comunicação 
e influência que, durante o percurso 
escolar, nem sempre são passíveis de 
serem vividas. Denotamos uma grande 
mais-valia para os alunos passarem por 
experiências como a Formula Student, 
e a prova é que temos vários alunos 
cuja integração na empresa é fácil e 
reconhecidamente válida. Na maioria dos 
casos são enquadrados em departamentos 
com os quais já contactaram anteriormente 
durante o projeto, e esse networking 
acaba por ajudar, e muito, no processo 
de acolhimento e integração. Sem dúvida 
que tem vindo a ser uma experiência 
muito enriquecedora, e é com muito bons 
olhos que vemos os antigos estudantes a 
continuar o seu percurso dentro da TE.”

TE Connectivity

João Nunes a soldar uma PCB.
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A sub-área de Controlo visa maximizar a performance do carro através da implementação eletrónica de 
algoritmos que reagem de acordo com o comportamento instantâneo do carro quando este se encontra em 

pista. Deste modo, é possível dividir o design em duas partes, o de sensores e o de controladores.
Texto: Inês Viveiros & João Pinho

Como controlar o FST 09e?

O design de sensores inicia-se com a seleção dos mesmos, 
executada de modo a permitir uma caracterização 
completa tanto do protótipo e do seu movimento, 
como da interação do piloto com o carro. Assim, o FST 
09e  terá potenciómetros lineares e rotacionais, GPS, 
AHRS  (giroscópio, acelerómetro e magnetómetro) e 
extensómetros, entre muitos outros. Seguidamente, a 
sub-área de Controlo elabora software (em linguagem C 
com auxílio do MatLab Simulink) que trata e combina os 
dados obtidos pelos sensores, com o objetivo de conhecer 
e estimar vários parâmetros do funcionamento do carro, 
em cada instante. Para isto, são utilizados vários tipos de 
filtros digitais, combinados com equações que descrevem 
a cinemática e dinâmica do protótipo. Neste tópico, o FST 
09e destaca-se pela utilização de um filtro de Kalman que 
tem o propósito de estimar a velocidade linear, reduzindo 
significativamente o erro de medição em comparação com 
o FST 08e. Destaca-se ainda a utilização de um algoritmo 

de estimação de força vertical nas rodas que se adapta 
às diferentes afinações da suspensão. Adicionalmente, 
este ano apresenta-se a inovação de calcular o tempo 
de segmentos de pista e de volta com recurso ao GPS. 

De igual modo, o design de controladores inicia-se com a 
escolha dos tipos de controladores a projetar. Este ano optou-
se pela melhoria dos algoritmos de controlo já existentes, 

“(...) este ano apresenta-se a inovação 
de calcular o tempo de segmentos 
de pista e de volta com recurso ao 

GPS.” 
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sendo eles o de controlo lateral (Yaw Moment Controller) 
baseado na variação do ângulo de guinada  (Yaw); e o de 
controlo longitudinal (Launch Control), baseado na tração 
máxima possível dos pneus, principalmente no arranque. 
Consequentemente, é necessário implementar um 
limitador de tração, que se rege pela força na roda, 
assim como um limitador de torque, que este ano aposta 
fortemente na fiabilidade. Este limitador representa a 
grande melhoria dos controladores deste ano, na medida 
em que muda as suas caraterísticas de acordo com as 
condições críticas do carro, tais como tensão da bateria, 
temperaturas de motores e de inversores, entre outros, o 

“Outra grande aposta na fiabilidade 
e robustez do software deste ano, 
passa pela implementação de um 
algoritmo de verificação e validação 

da atividade (...) do carro (...)”

que lhe valeu o nome de Endurance Finisher. 
Outra grande aposta na fiabilidade e robustez do software 
deste ano, passa pela implementação de um algoritmo 
de verificação e validação da atividade de diferentes 
módulos do carro, permitindo que, caso algum destes 
falhe, o funcionamento normal do carro seja mantido sem 
problemas. Para além disto, este ano inicia-se o projeto de 
regeneração de energia durante a travagem, ainda que a 
um nível muito elementar. Todo o teste e desenvolvimento 
dos controladores é elaborado em MatLab Simulink 
e a implementação é executada em linguagem C em 
processadores do tipo ARM.

Sintetizando, a sub-área de Controlo está a trabalhar de 
modo a melhorar os algoritmos existentes, com especial 
foco na fiabilidade, e tentando, em simultâneo, maximizar 
as capacidades do protótipo, com o objetivo último de 
obter a melhor performance em pista. Modelo de Subsistemas.

FST 08e.
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Um dos objetivos da equipa é construir os seus próprios 
motores elétricos. Para isso, a área de propulsão 

tem vindo a desenvolver a terceira geração do motor 
elétrico, o MJF, que está cada vez mais perto de preencher 
todos os requisitos para que possa ser utilizado no carro. 
Entre estes requisitos está a quantidade de binário que o 
motor consegue produzir, e a sua eficiência, que juntos 
fazem com que o carro possa ter uma forte aceleração, 
gastando o mínimo de energia da bateria possível. Assim, 
os membros da área de propulsão desenvolvem diversos 
estudos. Dentro destes, estão estudos eletromagnéticos. É 
necessário adaptar a geometria do estator e do rotor para 
que a interação dos campos magnéticos dentro do motor 
possa produzir o máximo binário. Assim, tendo como ponto 
de partida as gerações anteriores, são feitas mudanças que 
maximizam a densidade de potência no motor. Neste ponto 
é necessário ter em atenção que muitas das alterações que 
maximizam o binário, diminuem a velocidade de ponta do 
motor, sendo necessário encontrar um equilíbrio que seja o 
mais vantajoso para o carro. 

Nova geração 
de Motores

Vista explodida do MJF.
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Texto: Pedro Santos

Para além dos estudos eletromagnéticos, os mecânicos são 
também de extrema importância. Com um elevado binário 
a ser transmitido através do veio do motor, é necessário 
garantir que este é resistente o suficiente para suportar 
essa solicitação mecânica. Para isto, mais uma vez, é 
usado o método dos elementos finitos para simular as 
cargas máximas do motor, de forma a estimar a vida útil 
dos componentes envolvidos, garantindo a segurança da 
sua aplicação no carro. Finalmente, são realizados estudos 
térmicos. É necessário ter em conta que o motor irá 
aquecer devido à dissipação de energia, tal como acontece 
em qualquer outro sistema. Assim, é feita uma previsão da 
potência dissipada em cada regime de funcionamento, e, 
recorrendo a estudos de CFD, é desenhada uma camisa onde 
irá passar água. Esta tem como objetivo absorver a energia 
dissipada pelo motor, garantindo que este não atinge uma 
temperatura crítica, tanto para as bobinas, como para os 
ímanes. Finalmente, para que seja possível a utilização do 
motor no carro, este tem de ser bastante fiável. Para isso, é 
necessário apostar em geometrias simples, isto é, fáceis de 
construir, e estudar quais os melhores métodos de fabrico 
e montagem para que tudo isto se torne possível. 



Design Aerodinâmico
Tendo por base os resultados obtidos e feedback recebido durante o período 

competitivo do FST 08e, o pacote aerodinâmico do FST 09e distingue-se do seu 
antecessor pela aposta na ajustabilidade e, sobretudo, na estabilidade global do protótipo. 
Deste modo, em conjunto com a área de Dinâmica de Veículo, chegou-se a um valor 
para o Aero Balance, isto é, a percentagem de carga aerodinâmica aplicada sobre cada 
um dos eixos do carro. Sendo este resultado bastante diferente do resultado do FST 
08e, foi necessária uma mudança de conceito relativa aos elementos laterais do pacote 
aerodinâmico, introduzindo um fundo plano. Com vista à realização desta mudança, foi 
preciso manter praticamente inalterada a geometria  da asa da frente e de trás, o que 
possibilitou remaquinar moldes e acelerar o processo de manufatura Este elemento é 
dividido em dois canais laterais, de modo a minimizar o seu peso, que culminam num 
difusor, e beneficia da sua proximidade ao solo para criar debaixo do carro uma zona de 
sucção (baixa pressão), responsável pela produção de força descendente. Relativamente às 
asas laterais utilizadas no FST 08e, o fundo plano apresenta a vantagem desta mesma força 
descendente ser produzida junto do eixo traseiro do carro, conferindo maior estabilidade 
a altas velocidades. Alguns dos pormenores introduzidos neste elemento prendem-
-se com o aumento da eficiência do difusor, que, por este motivo, apresenta pequenas 
footplates (placas verticais) na sua saída, de forma a minimizar a entrada da esteira do 
pneu, isto é, ar turbulento que ao interagir com outros elementos reduz a sua eficiência. 
Com a introdução de um fundo plano, alterando o conceito do FST 08e, foi estudada 
a forma aerodinâmica da geometria do monocoque de forma mais aprofundada. Assim, 
a interação com a área de chassis começou com a criação de entalhes no monocoque 
de forma a cobrir as molas e amortecedores com tampas. Deste modo, o ar chega com 
melhor qualidade aos elementos traseiros, pois reduzem-se os obstáculos à sua passagem 
junto à superfície. Para além desses entalhes, com base em simulações realizadas durante 
o desenvolvimento do protótipo anterior, foram selecionadas zonas do monocoque cujo 
estudo da forma teria um maior impacto no resultado final. Estas mesmas zonas acabaram 
por definir a geometria do nariz, muito importante por ser, em conjunto com a asa da 
frente, o primeiro ponto de contacto do ar com o carro. Contudo, após várias iterações, 
nem sempre foi possível optar pela solução ótima, pois estas soluções poderiam pôr em 
causa a resolução dos problemas mecânicos verificados no FST 08e, optando-se, assim, 
pela fiabilidade em detrimento da performance.

Texto: Luís Morais



Estudo CFD do FST 09e.



Durante a fase de design do FST 
09e, foi possível aliar a simulação 

computacional da dinâmica de fluídos 
(CFD) aos testes realizados com o FST 
08e. De facto, as simulações permitem 
prever o comportamento do ar em torno 
da superfície de uma estrutura, mas, 
pelo facto de se basear em modelos que 
nem sempre correspondem à situação 
real, e com erros associados, apresentam 
as suas limitações. Por este motivo, a 
validação em pista é muito importante, 
pois revela estas mesmas limitações.
Deste modo, optou-se por concentrar a 
validação aerodinâmica nos elementos 
que se iriam manter praticamente 
inalterados do FST 08e para o atual 
protótipo a ser desenvolvido, isto é, nas 
asas da frente e de trás, mas também nas 
condutas laterais de modo a perceber 
melhor o comportamento do ar nesta 
zona. Através destes testes, procuraram-
-se zonas de separação da camada limite 
ao longo destas superfícies, isto é, zonas 
onde o ar deixa de fluir junto à superfície 
e passa a assumir um comportamento 
imprevisível. Para chegar a estes 
resultados utilizaram-se técnicas de 
visualização do escoamento com a ajuda 
do Professor Luís Eça nomeadamente, 
a colocação de pequenos fios de lã nas 
diversas zonas da geometria e posterior 
gravação do seu movimento com o carro 

em andamento, e ainda, a aplicação 
de flow vis, um líquido com uma 
determinada viscosidade que marca a 
trajetória do ar ao longo da superfície mas 
cuja receita ainda está a ser melhorada.
Após alguns dias de teste, foi possível 
concluir que o ar apresenta um 
comportamento semelhante ao simulado 
ao longo da asa de trás, mas ligeiramente 
diferente num dos elementos da asa 
da frente, sendo este resultado muito 

Validação 
Aerodinâmica

Texto: Luís Morais

Pormenor da asa de trás com os pequenos fios de lã.

importante no desenvolvimento do 
novo protótipo, nomeadamente na 
implementação de mecanismos de 
ajuste da posição de certos elementos. 
Constatou-se, ainda, a existência de 
separação do escoamento na asa de 
trás durante as curvas, o que reforça 
a necessidade de investir algum 
tempo em simulações em curva para, 
posteriormente, comparar com as 
imagens captadas.

FST 08e.



Líder no mercado de ferramentas 
elétricas, a Milwaukee acompanha 
a equipa há cinco anos. As baterias 
de alta duração permitem que todas 
as ferramentas sejam facilmente 
transportadas para as competições, 
assim como as soluções de iluminação 
permitem trabalhar a qualquer hora. 
O trabalho em diversos lugares 
também é possível graças ao packout 
de organização, que garante que 
equipamento e consumíveis estejam 
onde as ferramentas estiverem. 

O FST 09e sofreu alterações no chassis 
e para isso foram precisos novos moldes. 
Como o monocoque tem de ser 
curado a altas temperaturas é preciso 
fazê-los em fibra de carbono, que este 
ano foi proveniente da Composite 
Materials Italy (CIT) em parceria 
com a distribuidora local Rebelco. A 
CIT é uma das maiores fabricantes 
de materiais compósitos do mundo, 
enquanto a Rebelco é distribuidor 
exclusivo de diversas empresas para 
trabalhos com estes materiais em 
Portugal.

Membros da equipa com as ferramentas da Milwaukee.

Fibra de carbono.
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Na “fábrica” da FST Lisboa, a gestão de stock torna-
-se essencial para a produção de um fórmula. 

Tal como na indústria, a gestão de recursos permite 
antecipar as necessidades da equipa, o que leva a uma 
maior eficácia e ao não comprometimento do objetivo de 
construir o carro num ano.  

Aplicação:
Gestão de Stock

Consequentemente, há uma redução de custos associada, 
pois há um maior tempo de reação para a resolução de 
problemas. Deste modo, foi motivado o desenvolvimento 
de uma aplicação para telemóvel através da plataforma da 
Microsoft, o PowerApps, integrada com a leitura de QR 
Code para gestão do stock da equipa.  
Esta permite não só atualizar a quantidade dos produtos, 
como alertar caso atinjam uma quantidade mínima, dar 
informações sobre os mesmos, reservá-los e ainda deixar 
comentários sobre a sua utilização. Na aplicação estão 
contemplados todos os consumíveis, materiais metálicos, 
materiais compósitos, parafusaria e equipamento de 
proteção e segurança.
Neste momento o projeto está a ser implementado para ser 
integrado com a fase de manufatura do FST 09e.  

Screenshot da aplicação.

Codificação dos lubrificantes no espaço da oficina.

“(...) há uma redução de custos associada, 
pois há um maior tempo de reação para a 

resolução de problemas.”

Texto: Alexandra Pereira

Alexandra Pereira a testar a aplicação na oficina da equipa.
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Dada a estabilidade a nível de conhecimento e apoio técnico 
da equipa, fruto da parceria com diversas empresas, houve 
a necessidade de apostar na criação de uma identidade 
própria, cuja imagem seja clara e percetível a professores, 
alunos, empresas, e outras entidades. Esta identidade 
está intrinsecamente ligada ao reconhecimento que essas 
pessoas têm do projeto e da equipa, tendo um papel 
fundamental na leitura de quem somos; o que fazemos; 
como fazemos; e por que fazemos. Consequentemente, 
a passagem da palavra traz às instalações da equipa um 
maior número de curiosos.
Exemplo disso foram as visitas realizadas no âmbito 
das Técnico Career Weeks, semanas nas quais decorrem 
eventos organizados por estudantes e para estudantes, que 
incluem ciclos de palestras e atividades onde empresas de 
vários ramos de engenharia vêm dar o seu testemunho. 
Como consequência destas atividades, a equipa recebeu na 
sua oficina a visita dos profissionais da Tesla Motors, Alfa 
Romeo Sauber F1 Team e ainda da Red Bull Advanced 
Technologies. Além disso, a vontade de participar 
ativamente em eventos no Instituto Superior Técnico (IST) 
relacionados com a mobilidade elétrica foi conseguida por 
diversas vezes, destacando a futura presença da equipa 
na iniciativa “Academia meets Auto-Industry”, que em 

parceria com a Mobinov, irá movimentar mais de 30 
oradores. As instalações da equipa foram o local escolhido 
para a divulgação do evento em jornais e televisão.
No que diz respeito ao processo de recrutamento e 
envolvência com a comunidade universitária, um dos 
objetivos foi o de “passar a palavra” para o campus do 
IST no Taguspark, onde até à data não existia grande 
relacionamento quando comparado com o campus da 
Alameda. Com a participação da equipa em eventos nas 
instalações do IST em Oeiras, divulgação de cartazes 
de recrutamento e menção mais detalhada das áreas de 
desenvolvimento, a equipa aumentou em cerca de 20% a 
entrada de novos recrutas vindos do campus Taguspark.
Para a medição do seu sucesso, os objetivos acima 
mencionados veem-se refletidos no estabelecimento de 
novas parcerias e no fortalecimento de outras já existentes. 
Esta sintonia entre equipa e empresas permitirá potenciar 
cada vez mais os resultados atingidos futuramente, 
nomeadamente na época de competições que se avizinha. 
Ainda que alguns destes objetivos requeiram um tempo de 
atuação longo até que haja resultados, a equipa está focada 
no desenvolvimento de novas estratégias que se adaptem 
às suas necessidades, bem como deem o devido retorno e 
reconhecimento.

Texto: Mariana Sequeira

Um dos grandes desafios da equipa para o ano do FST 09e passou pela definição de objetivos concretos que 
visassem aumentar a sua visibilidade, tanto a nível da comunidade universitária como a outras entidades 

externas. Para tal, foram discutidas diferentes estratégias e formas possíveis de alcançar esse reconhecimento, 
bem como medir o seu impacto.

Plano de Comunicação e
Imagem FST 09e

Membros da equipa com Mark Preston.



Visita aos Patrocinadores
Como já é costume na equipa, no início do ano a área de Operações e Comunicação 

atravessa o país para visitar algumas empresas patrocinadoras, a fim de apresentar 
resultados e conversar sobre melhorias para o ano seguinte.

Em outubro de 2018, os cinco membros da área 
visitaram empresas do norte do país com grande 
importância na fase de manufatura do FST 09e, 
de forma a melhorar o processo do design do 
carro tendo em conta restrições de manufatura 
e esclarecer questões técnicas.  Após alguns 
problemas tidos no protótipo anterior a nível 
estrutural, a área de Operações e Comunicação 
fez um esforço acrescido para trazer aos membros 
responsáveis pelo projeto do protótipo FST 
09e novas soluções propostas pelas empresas, 
de modo a melhorar as peças, tendo assim um 
carro mais fiável e evitando possíveis danos 

posteriores. Esta viagem contou com mais dois 
membros, comparativamente ao ano anterior, 
reflexo do aumento do número de elementos 
da área, servindo assim para não só apresentar 
os novos integrantes aos patrocinadores, mas 
também para fortalecer a relação das empresas 
com a equipa. Um exemplo disso foi a visita 
da equipa ao Grupo SNA Europe, em Portugal 
representados pela Bahco, onde os membros 
tiveram uma introdução aos princípios de Lean 
Manufacturing que culminou num acordo para 
equipar a oficina com ferramentas do grupo, 
aumentando o patrocínio do ano anterior.

Texto: Henrique Motta

Visita ao Ramada Aços.

“(...) a área de Operações e Comunicação fez um esforço 
acrescido para trazer aos membros responsáveis pelo 

projeto do protótipo FST 09e novas soluções propostas 
pelas empresas de modo a melhorar as peças (...)”
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Para além das visitas a patrocinadores recentes, a equipa faz questão de visitar as empresas que 
apoiam o projeto há vários anos, como o Ramada Aços, onde se tira a tradicional foto nas suas 
instalações, e onde, duas semanas mais tarde a equipa voltou para gravar o vídeo “Fast Steel”. No 
final da viagem, o balanço foi muito positivo, pois levámos para casa informações relevantes para 
todas as áreas, tal como considerações e dicas dos engenheiros profissionais para o projeto do FST 

Visita à Emmad.

Expositor da Bahco.
39
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Nome: Luís Abreu
Função: Diretor Técnico (FST 07e)
Ano de entrada na equipa: 2013
Carros pilotados: FST 05e, FST 06e, 
FST 07e, FST 08e
Curso: Mestrado Integrado em 
Engenharia Mecânica

Como foi feita a seleção de pilotos este ano?
Miguel Lino (M.L.) - Começámos por ir a uma prova de 
karts com toda a gente que tinha interesse em ser piloto. 
Ficámos com os tempos de cada piloto e daí fizemos uma 
pré-seleção das pessoas que tiveram os melhores tempos. 
Assim, ficámos com uma lista de 8 ou 9 pessoas e entre 
estes voltámos a fazer uma corrida para eliminar mais 
algumas pessoas e para também começar a perceber quem 
seria mais indicado para que tipo de provas. Entre os que 
ficaram, cada um vai ter direito a um tempo de testes com 
o FST 08e para se ambientar ao carro e tirar novos tempos. 
A minha ideia será, depois de se ambientarem ao carro, ter 
um dia de testes em que cada piloto tem um certo número de 
voltas com o carro e, aí, definir os pilotos para Endurance 
e Autocross. Com os restantes pilotos iremos passar um dia 
a fazer Skidpads e ver os melhores tempos e consistência 
para definir as restantes funções de cada piloto.

Como é que avaliam o piloto para além dos tempos?
M.L. - Nós temos uma Go Pro apontada para o volante 
e assim podemos ver os movimentos do piloto e também 
temos sensores nos pedais, mas o que conta mais é o tempo 
e a consistência do piloto na sua performance.

Quais são as qualidades que um piloto deve ter?
M.L. - Uma das principais é ser consistente. Por exemplo, 
no Skidpad é preciso não perder o controlo do carro e tentar 
sempre fazer o melhor tempo de maneira consistente. Outra 
é ter “cabeça fria”, se a primeira run não correu bem tem 
de se esquecer e focar na próxima aprendendo com o erro 

cometido. Um piloto também não pode ter medo, dentro 
da prova só existe a pista, o carro e foco máximo. Por 
fim, é também importante ter a capacidade de aprender no 
momento. Muitas vezes não conseguimos treinar o tipo de 
pista que nos vai aparecer, nomeadamente no Endurance, e 
então é preciso ter capacidade de ir melhorando os tempos 
ao longo de cada volta. 
Luís Abreu (L.A.) - Depende da prova, mas a mais 
transversal seria a consistência e ter calma enquanto está 
a conduzir. Fora da prova a pessoa pode fazer um pouco o 
que quiser mas lá dentro é preciso ter “cabeça fria” e tomar 
decisões corretas, porque as pistas são estreitas e as coisas 
acontecem muito depressa, o que dá azo a penalizações 
desnecessárias e que prejudicam a equipa. Aliás, é 
importante um piloto ser consistente, pois assim sabe-se 
que, se forem feitas alterações ao carro, a consequência 
no seu comportamento é devido a essa mudança e não ao 
piloto.

Quais são as maiores dificuldades de um piloto?
M.L. - Um piloto tem de aguentar a prova. Principalmente 
para a prova de Endurance é preciso resistência física e 
psicológica, pois é preciso manter o rendimento no máximo 
durante toda a prova. Outra dificuldade é a capacidade 

Entrevista: 
Como é ser piloto?

“(...) quando há a oportunidade de 
conduzir algo que ajudaste a construir 
é uma sensação de orgulho enorme.”

- M. L. 
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Nome: Miguel Lino
Função: Diretor Técnico (FST 09e)
Ano de entrada na equipa: 2016
Carros pilotados: FST 08e
Curso: Mestrado Integrado em 
Engenharia Mecânica

de lidar com a pressão. Uma pessoa pode treinar muito 
com o carro mas quando se chega à competição a pressão 
é completamente diferente. Estás a representar a equipa 
toda, estás à frente de outras equipas e sabes que se falhas 
aquela oportunidade podes estar a prejudicar a tua equipa.
L.A. - Uma das grandes dificuldades é não saber o que se 
pode esperar do carro. Principalmente agora que os carros 
são feitos a um ano, o tempo de preparação é reduzido, 
e assim, é difícil prever as respostas do carro aos teus 
comandos e é necessário adaptares-te rapidamente ao seu 
comportamento e às circunstâncias. E ir aos team briefings 
às nove da manhã também é difícil.

O que é que as pessoas não sabem que um piloto 
tem de fazer?
 M.L. - Um piloto tem de saber dar feedback sobre o carro. 
É impossível um piloto ter um carro rápido sem o carro estar 
afinado. E para ter um carro afinado é preciso conseguir dar 
bom feedback do estado do carro e do que se está a sentir 
no momento, para poder ser corrigido. Também é muito 
importante o piloto ter experiência, principalmente com o 
carro que vai levar para a prova, daí ser muito importante 

ter o máximo de tempo de testes possíveis antes de ir para 
as competições.
L.A. - O piloto tem de saber muito bem os limites do carro. 
Durante o tempo de testes, é muito importante levar o 
carro ao máximo para depois saber até onde se pode ir com 
ele. Nos testes não importa levar cones à frente ou sair da 
pista, porque tudo isso serve para saber o comportamento 
do carro no maior número de situações diferentes. O 
importante é levar o carro bem testado e afinado para as 
competições de maneira a não sofrer penalizações.

Porque é que gostas de ser piloto?
M.L. - Sou viciado em adrenalina desde pequeno. 
Conduzir carros como o da equipa é uma sensação de 
liberdade enorme. Faz-me simplesmente feliz andar no 
carro. Quando entro dentro do carro consigo facilmente 
abstrair-me de tudo e aproveitar o momento. Para além 
disso, quando há a oportunidade de conduzir algo que 
ajudaste a construir, é uma sensação de orgulho enorme.
L.A. - No caso concreto da competição de Formula Student 
estão 40 pessoas a construir um carro e o simples facto 
de seres piloto é uma grande responsabilidade porque, na 
prática, é um ano de trabalho da equipa que está nas tuas 
mãos. E, tudo o que tem muita responsabilidade quando 
é feito com o mínimo de sucesso é muito compensador, 
portanto, quando acabas o evento e sentes que fizeste o 
que podias e representaste bem a equipa à frente de tanta 
gente é muito satisfatório. Para além disso a sensação de 
adrenalina que se tem ao conduzir o carro é incrível.

“(...) quando acabas o evento e sentes que 
fizeste o que podias e representaste bem 
a equipa à frente de tanta gente é muito 
satisfatório.”

- L. A. 

M
igu

el 
Lino

 e 
Luís

 A
bre

u n
a c

om
pe

tiç
ão

 FS
 Sp

ain
 20

18
.



42

A Formula Student, inicialmente FSAE nos Estados Unidos da América e mais tarde FS UK em Inglaterra, 
foi criada como um desafio aos jovens universitários, muitos deles interessados e dedicados à tecnologia 

automóvel e frequentemente com o gosto pelo desporto motorizado. Juntar ambas as coisas, criar uma 
competição patrocinada por uma entidade de relevo mundial, a SAE, e com um regulamento próprio, 
rapidamente envolveu centenas de estudantes em torno do projeto e da construção de um protótipo automóvel 
com elevadas prestações dinâmicas. A “bola” começou a rolar e não voltou a parar.

FST Lisboa num minuto

Texto: Prof. Luís Sousa

Pouco depois do virar do século o interesse chegou ao 
Instituto Superior Técnico (IST), através de um grupo de 
5 alunos de Engenharia Mecânica que fundou o Fórum 
Mecânica e a seguir o Projecto Formula Student Técnico 
(FST). O início de algo deste género é sempre difícil. 
Começar do zero, convencer (muitas) outras pessoas 
da viabilidade do projeto, arranjar os meios humanos e 
financeiros para o executar, e depois, fazê-lo mesmo! 
CAD, FEM, CFD, CAM é tudo fácil, porque o que sai de 
todas estas (excelentes) ferramentas de Engenharia fica 
guardado numa unidade magnética ou ótica e raramente 
sai para além do écran de um computador. Mas na Formula 
Student não se fica por aqui, é mesmo para construir 
e competir, perante um conjunto de Júris qualificado 
e experiente e perante o implacável cronómetro. 
Foi difícil, mas em 2004 apareceu o FST01. Conceção 
simples, para poder ser construído com os meios ao alcance 
da equipa, e fiável para tentar evitar problemas. Em 2011, 
com o FST04e, mudou-se para os veículos elétricos, e 
em 2013, com o FST05e, o chassis passou a ser do tipo 
monocoque em fibra de carbono, juntamente com o pack 
aerodinâmico.  Em 2018, com o FST08e, fez-se um carro 
novo num ano, algo inédito no projeto FST. 
Hoje é tudo muito mais fácil! A equipa cresceu, anda 
atualmente por volta de 40 membros, pelo que o trabalho 
de cada um é “muito menor”, “só” precisando de dedicar 
umas 8, 9 ou 10 horas diárias ao projeto, um “passatempo” 
quando se tem vinte e poucos anos. A evolução técnica e 
a organização da equipa são hoje muito superiores, fruto 

da experiência e de aprender com os erros do passado. Por 
outro lado, a responsabilidade também aumenta, e com ela 
a pressão.
As organizações dos eventos de Formula Student fazem 
evoluir constantemente os regulamentos, permitindo que 
surjam novos conceitos, soluções de projeto, materiais 
e processos de fabrico aplicados a estas “montras 
tecnológicas” que constituem os eventos das competições. 
O exemplo da FSG (Formula Student Germany, a realizar 
entre 5 e 11 de agosto) é bem expressivo, onde no passado 
dia 1 de fevereiro participaram 313 equipas no Quiz de 
acesso à competição a realizar de 5 a 11 de agosto de 
2019 em Hockenheim. Entraram 118 equipas (FSC - 60 a 
combustão, FSE - 40 elétricas e FSD - 18 para condução 
autónoma). 
O Departamento de Engenharia Mecânica e o IST 
acarinham este projeto desde o início, constituindo a 
base de suporte estável ao mesmo. Ano após ano, tenta-
-se abranger mais cursos (alunos) e departamentos, pois 
as necessidades assim o exigem. A multidisciplinaridade e 
o trabalho em grupo são pontos fundamentais no projeto. 
Na indústria também é assim, e estes grupos de alunos 
têm sido procurados pelas melhores empresas nos seus 
recrutamentos.  
Em julho e agosto deste ano vamos dar o melhor com o 
FST09e. Muitas peças deste veículo já estão fabricadas, 
outros componentes a chegar. Só falta montar, testar e 
competir. O projeto é para continuar e rapidamente dar o 
passo seguinte, para a Formula Student Driverless (FSD).

FST 01 FST 08e



“(...) na Formula Student não 
se fica por aqui, é mesmo para 
construir e competir, perante um 
conjunto de Júris qualificado 
e experiente e perante o 

implacável cronómetro.” 
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